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SISSEJUHATUS  
 

Ülevaade, õpieesmärk ja õpitulemused  

Õpiobjekt on valminud Tallinna Ülikooli kuue eriala (Antropoloogia, Euroopa nüüdiskeeled ja 

kultuurid, Riigiteadused, Politoloogia, Kehakultuur, Ajalugu) bakalaureuse- ja magistritaseme 

tudengite ühisprojektina õppeaine ELU (Erialasid lõimiv uuendus) raames ja on suunatud 

ennekõike Tallinna ja Tartu Ülikooli hispaania filoloogia esimese kursuse tudengitele, aga ka 

teistele võimalikele huvilistele. Õppematerjalis antakse ülevaatlik pilt Ladina-Ameerika riikide 

kajastamisest Eesti meedias. Täpsemalt on tegu PDF-formaadis õpiobjektiga, mis sisaldab 

õpieesmärkide kirjeldust ja kasutusjuhendit, teooriat ning selle põhjal koostatud töölehti 90-

minutilise seminari läbiviimiseks; materjali toetab Ladina-Ameerika riikide ja kümne aasta 

presidentide virtuaalne kaart. Õppematerjalis ei eeldata õppijalt sügavaid eelteadmisi, seda 

sobib kasutada ka iseseisvalt ja see on soovi korral taaskasutatav. (Villems jt 2014–2015) 

Õpiobjekti läbitöötamise tulemusel tekib õppijal ettekujutus ühelt poolt piirkonna (Ladina-

Ameerika) aktuaalsetest probleemidest ja poliitilistest liidritest ning teiselt poolt kuvandist, 

mille ajakirjandus nendest on loonud.  

Ladina-Ameerika riikide ja nende juhtide meediakajastuses Eestis on erinevusi nii mahu kui ka 

teemade poolest. Võrreldes kahte väiksemat riiki, Costa Ricat (5 miljonit elanikku) ja Uruguayd 

(3 miljonit elanikku, kuigi selle territoorium on suurem), tuleb välja, et esimese riigi viimase 

kümne aasta presidente on vaevu mainitud, samas kui Uruguay endist presidenti José Mujicat 

on massiteabekanalites korduvalt esitatud kui „maailma kõige vaesemat“ riigipead. Kas see 

tähendab, et Uruguay on väga vaene riik? Kas peaaegu kogu presidendi palga annetamine näitab 

vaesust? Kas Costa Ricas ei toimu midagi märkimisväärset või on see riik muul põhjusel meedia 

huviorbiidist väljas? Mehhiko puhul võib Eesti meedias pidevalt täheldada uudiseid uutest 

mõrvadest ja narkovägivallast, aga negatiivne kuvand ei teki ainult ühetaoliste artiklite 

järjepidevuse tõttu, vaid ka läbi selle, mida rõhutatakse: El Salvadori kohta ilmus artikkel, mis 

tõi esile rõõmupäeva: ühe päeva ilma mõrvadeta. (Hein, 17.04.2021) Kas vägivald müüb ühtede 

riikide kohta rohkem kui teiste kohta või ongi nende „kaugete“ riikide olukord nii halb? 

Millistest komponentidest pannakse kokku riikide üldkuvand ja milliseid erandeid selles on? 

Uudisekünnise ületanud sündmuse valik ja kajastamise viis võivad luua ühekülgse võõra-

kuvandi, tekitada või võimendada eelarvamusi ja psüühiliselt tajutud kaugust. Võrdlemise ja 

„teisest“ eristumise kaudu avaldub ka eestlaste enesekuvand meedias. Mõistete ja 

imagoloogiaga sissejuhatavaks tutvumiseks tasub siinkohal esile tõsta varasemat, Hiiemaa ja 
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Raudsepa (2009) loodud õppematerjali käesolevaga sarnasest valdkonnast ja seal toodud lauset:  

Seega peegeldavad etnilised ettekujutused mitte ühte, vaid kahte reaalsust, ehk täpsemalt kahte 

kultuuri või rahvast (nii seda, kelle kuvand kujuneb teise rahva ettekujutuses, kui ka seda, kelle 

hulgas need ettekujutused luuakse ning kus need ettekujutused levivad). (Hiiemaa, Raudsepp 

2009: 2)  

Õppematerjali eesmärk on toetada sihtgrupi kultuuri-, meedia- ja kriitilise mõtlemise pädevusi; 

innustada tudengeid meediast tuleva infotulva üle arutlema ja sellesse kriitiliselt suhtuma. 

Eelteadmiste korral aitavad töölehed õppijal võrrelda ajakirjandusest saadud infot talle 

teadaolevaga ja kujundada seeläbi adekvaatsemat pilti tegelikkusest: Ladina-Ameerika 

riikidest, nende presidentidest, kultuurist ja igapäevaelust. Projekti esitlusel Tallinna Ülikoolis 

(15.12.2021) saadi õpiobjektile 16 sihtgrupi esindaja (positiivne) tagasiside ja mõned 

soovitused, mida käesolevas versioonis on arvesse võetud.  

Uurimisprotsessi kirjeldus ja õppematerjali sisu  

Õppematerjali koostamiseks ja artiklite läbitöötamiseks määratud aja piiratuse tõttu (neli kuud) 

on Ladina-Ameerikast kujundatud meediapilti analüüsitud Postimees Grupile kuuluva 

veebimeedia https://www.postimees.ee/ näitel. Otsustatud on Postimehe kui laialdase ja üldise 

päevalehe kasuks, kuid materjali on võimalik täiendada, analüüsides teisi meediakanaleid nagu 

ERR, Õhtuleht, jne. Vaatluse alla on võetud periood viimase kümne aasta jooksul (2011. a 

jaanuarist 2021. a septembrini). Valik on tehtud sooviga anda edasi ühelt poolt artiklite 

varieerumist pikema perioodi jooksul ja teisalt värskemat infot (septembriga piirdumise põhjus 

on uurimise algus selles kuus). Õppematerjalis luuakse ülevaade kvantitatiivsetest andmetest 

(artiklite üldarvust riigiti ja atributeerimisest) ning analüüsitakse meediasisu kvalitatiivselt, 

toetudes järgmistele autoritele: McQuail (2000), Hennoste (2008), Jaama (2017), Fenn jt 

(2019). Viited uuritud artiklite korpusele ja kasutatud allikad on toodud õpiobjekti lõpus.  

Valimi moodustavad kõik kakskümmend Ladina-Ameerika vabariiki, et anda piirkonna 

kajastamisest laiahaardeline ülevaade. Riigid on järgnevad: Argentina, Boliivia, Brasiilia, 

Colombia, Costa Rica, Dominikani Vabariik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Kuuba, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, Tšiili, Uruguay, Venezuela. 

Välja jäid väiksemad territooriumid, mis kuuluvad mõne Euroopa riigi koosseisu nagu Aruba, 

Belize ja Guadeloupe. Artiklite otsingul kasutati kitsendavate märksõnadena presidentide 

nimesid, mistõttu jäid välja meediakajastused, milles presidente ei puudutatud. Otsingusõna 

sisestati Station.ee ja Postimees.ee portaali. Presidendi nime kirjutati mitut moodi: korrektselt 

(rõhumärgiga) ja valesti (ilma rõhumärgita), otsiti täisnimega ning ainult perekonnanimega. 
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Koostajad on teadlikud, et otsingumootirid ei pruugi olla 100% usaldusväärsed, vanad artiklid 

(2011–2014) võivad olla arhiveeritud vms, kuid leitud artiklite hulk laseb siiski teha järeldusi.  

Uuritud presidentide nimedega saab tutvuda järgmise virtuaalse kaardi kaudu: 

https://www.zeemaps.com/map?group=4261242# (koostaja: Triinu Lotta Toots). Kaadril on 

presidendid märgitud riigiti (täpset sünnikohta arvestamata). Kokku kaardistati ja analüüsiti 939 

artiklit, mis ilmusid Postimehes eespool nimetatud riikide presidentidest aastatel 2011–2021. 

Poliitiliste liidrite kajastus Postimehes erines riigiti märkimisväärselt. Kõige rohkem kirjutati 

Brasiiliast, Colombiast ja Mehhikost ning kõige vähem artikleid ilmus Nicaraguast, 

Dominikaani Vabariigist ja Costa Ricast (vt joonis 1).  

 

Joonis 1. Presidente maininud artiklite koguarv Postimehes 2011–2021. (Autorite koostatud)  

Lisaks artiklite jaotumisele riigiti pöörati tähelepanu sellele, millistele infoallikatele artiklid 

viitasid (vt joonis 2).  

 

Joonis 2. Atributeerimine Postimehe artiklites 2011–2021 (Autorite koostatud) 
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Samuti vaadeldi, millised valdkonnad iga riigi puhul domineerisid, kuigi riigipeade mainimine 

seostas kõik artiklid mingil viisil valitsemise küsimusega. Nimelt võimaldas presidente 

nimetanud artiklite suur hulk ja teatud korduvus jagada teabe omakorda põhilisteks 

teemavaldkondadeks ja analüüsida informatsiooni suuremates kategooriates: ajalugu, 

sotsiaalvaldkond, kuritegevus, majandus, loodus ja kitsamalt poliitika. Valdkonnad ei ole 

üksteist välistavad, sageli need põimuvad ja nende peegeldumine pressifotodel on ka üks 

õppijale antud ülesandeid. Valdkondi määratleti induktiivselt: lähtudes artiklite lugemisest ja 

üksikjuhtumite korduvuse põhjal üldistades.  

Valdkondade määratlemine annab vastuse küsimusele, mis on Postimehe hinnangul Ladina-

Ameerika kui piirkonna uudisväärtus ehk milliseid sündmuseid kajastamiseks valitakse. 

Lähtudes Hennoste (2008) loetletud uudisväärtuse kriteeriumidest, mis on  

(1) mõjukus tagajärjed puudutavad suurt inimgruppi, nt valimised, streigid), (2) ebatavalisus 

(ootamatus, ülivõrdelisus), (3) prominendid (mõjukad isikud ja institutsioonid), (4) konflikt 

(isikute ja institutsioonide vahel ja sees), (5) lähedus (füüsiline või psüühiline), (6) värskus 

(hiljuti toimunud sündmus, millel on siiani ulatuvad tagajärjed) ja (7) aktuaalsus (pidevalt 

oodatud teave millegi kohta ja päevakajalisus) (Hennoste 2008: 30–33), 

saab teha mitu järeldust. Esiteks on kõikide uuritud artiklite uudisväärtus juba valimist tingituna 

Hennoste järgi kolmas. Kajastatakse mõjukate isikutega seonduvat: nende välisvisiite, ütlusi ja 

reformiplaane, aga ka elustiili ja tervist (näiteks Mehhiko president nakatus koroonaviirusega) 

või nende poliitilist meelsust (Felipe Calderón ei soovi, et tema riigi nime seostatakse Ameerika 

Ühendriikidega). Teiseks lisandub sellele sageli mõni muu kriteerium: (1) mõjukus 

(valimisvõitlus, vangide olukord koroonakriisi tingimustes, vaktsineerimise seis), (4) konflikt 

(Falklandi saarte kuuluvus, migratsioon, narkokuritegevus), (2) ebatavalisus (Mujica elustiil, 

Kirchner adopteeris juudi ja teda kahtlustatakse abikaasa mõrvas), (7) aktuaalsus (Panama 

president kuulutas ühe päeva riigipühaks, sest rahvuskoondis kvalifitseerus jalgpalli MM-

finaalturniirile).  

Õppematerjali liigendus ja juhend  

PDF-formaadis õppematerjal on mõeldud grupidiskussiooni läbiviimiseks, mistõttu on riigid 

jaotatud viide rühma. Jaotuse aluseks on artiklite arv riigi kohta (võrdne töökoormus koostajate 

vahel ja allikmaterjali mahukus), riigi territooriumi ulatus ja paigutus, mis ei piirduks 

naabritega. Samuti võib õppija leida mõne riigi käsitlemisel temaatilisi sarnasusi. Igas rühmas 

on neli riiki. Riikide jaotus on järgmine:  

1. grupis on Mehhiko, Ecuador, Uruguay ja Honduras;  
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2. grupis on Brasiilia, El Salvador, Guatemala ja Nicaragua;  

3. grupis on Colombia, Paraguay, Peruu ja Dominikaani Vabariik;  

4. grupis on Kuuba, Argentiina, Haiti ja Costa Rica;  

5. grupis on Tšiili, Venezuela, Boliivia ja Panama.  

 

Viis töölehte koosnevad kolmest osast:  

1. esilehest, kus on nelja riigi nimetus, neli pressifotot ja häälestamiseks mõeldud avatud 

küsimused;  

2. põhiosast, kus teave iga riigi kohta on organiseeritud järgmiselt:  

a. kokkuvõtlik ülevaade riigist ja selle presidentidest aastatel 2011–2021, 

b. kaks kuni neli väljavõtet Postimehe artiklitest,  

c. üllatav moment;  

3. pressifotost iga loetud riigi kohta koos kontekstiga. Esilehel nähtud foto on nüüd visuaalse 

kokkuvõtte rollis ja seda palutakse tõlgendada uute küsimuste kaudu.  

Kui tsitaadid ja pildid on valitud info korduvuse ja tüüpilisuse alusel, siis üllatav moment püüab 

näidata loodud võõra-kuvandi mitmekesisust ja tõsta esile ebatavalisust kui uudisväärtust. 

Tsitaatide ja üllatava momendi üle arutamiseks ning kokkuvõtte tegemiseks on soovitav 

tugineda küsimustele, mis on esitatud sissejuhatuse järel küsimuste lehel, aga neid võivad 

õppejõud või tudengid ka ise formuleerida. Tsitaatides olevad trükivead kuuluvad uuritud 

artikli autorile. 

Töö õppematerjaliga toimub soovitavalt viies etapis. Igaks etapiks kuluvat aega saab õppejõud 

reguleerida. Neljandaks võib kuluda üle 40 minuti, sest põhiosa maht on 11–14 lehekülge.  

1. Õppejõud teeb teemasse sissejuhatuse (näiteks kaardistab eelteadmised Ladina-Ameerika 

riikide asukohtadest);  

2. tudeng valib riikide grupi, mida asub analüüsima individuaalselt või väikeses rühmas; ta 

märgib häälestamiseks mõeldud küsimuste vastused üles, et nende juurde hiljem tagasi tulla;  

3. pärast vastamist toimub lühike aruteluring kõikide osalejate vahel, et võrrelda piltide loodud 

kuvandit ja tudengite püstitatud hüpoteese sellest, millest artiklid kirjutavad;  

4. tudeng tutvub põhiosaga ja küsimuste lehega, mis asub sissejuhatuse järel, vastab 

küsimustele ja sõnastab oma järeldused individuaalselt või väikeses rühmas;  

5. töö lõpeb iga rühma järelduste ja õpikogemuse aruteluga suures ringis, kõikide osalejate 

vahel.  

Teemasse edasiseks süvenemiseks on soovitav õppija kodutöö tema enda leitud artiklitega. 

Samuti on soovitav tutvuda Tamme (2010) bakalaureusetööga, mis kaardistas just vahetult enne 
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siin vaadeldavat perioodi Postimehe toimetajatega tehtud intervjuudes, milline hoiak oli 

toimetusel uudisväärtuse osas, ja tõi oma uuritud artiklite põhjal välja, et levinuim kriteerium 

oli konfliktsus.  

Loodame, et õppematerjal annab mõtlemisainet võõra kujutamise üle laiemalt ning Ladina-

Ameerika ühiskonna ja selle kajastamise üle kitsamalt.                              

Koostajad ja juhendaja 
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KÜSIMUSTE LEHT  

Küsimused tsitaatide kohta ja neid toetav teooria  

Küsimus nr 1. Milliseid denotatiivseid ja konnotatiivseid tähendusi leiate tekstist? Kas need 

on positiivsed või negatiivsed? Kuidas need mõjutavad meie suhtumist loetud teksti? Milliseid 

järeldusi võib teha?  

Siin ja edaspidi väikeses kirjas teooria küsimuste toetuseks.  

McQuaili (2000: 281–282) järgi toimub tekstis tähistamine kahel tähenduse tasemel: esmane 

tase on sõnasõnalise tähenduse loomine ja teine assotsieeritud või konnotatiivse tähenduse aste. 

Denotatiivne tähendus on universaalne (sama kindel tähendus eksisteerib kõigi jaoks) ja 

objektiivne (viited on tõesed ega sisalda hinnanguid), konnotatsioonil aga on erinev tähendus 

sõltuvalt vastuvõtja kultuurist ja hindamise aspektist. Seega on osavalt teksti peidetud 

konnotatiivse tähendusega märkide abil võimalik mõjutada lugeja arvamust või suunata teda 

mõtlema teatud soovitud suunas.  

Küsimus nr 2. Mille poolest on artikkel/tsitaat erapooletu või erapoolik? Milliseid märke 

erapooletusest/erapoolikusest oskate välja tuua?  

Erapooletus või objektiivsus, nagu kirjutab Hennoste (2008: 58), on uudise üks kolmest 

tähtsamast kriteeriumist. Objektiivsus tähendab seda, et autor ei asu uudises kellegi poolele, 

jätab oma arvamuse ning tunded tekstist välja ja annab lugejale edasi kogu asjakohase 

informatsiooni vältides selle varjatud kallutatust.  

Ligilähedaselt kommenteerib teema McQuail (2000: 289): tavaliseks erapooletuse standardiks 

on uudise esituse neutraalsus, faktide eristamine hinnangutest ja väärtushinnangute, 

emotsionaalse keelekasutuse ja dramaatiliste piltide vältimine. Erapooletusega on tegemist siis, 

kui puudub kavatsuslik või välditav kallutatus ning sensatsioonilisus.  

Küsimus nr 3. Kelle vaatepunkti tekst esindab?  

Ka tasakaalu seab Hennoste (2008: 58) üheks olulisemaks sisuliseks põhinõudeks. Tasakaal 

tähendab seda, et hoolimata reporteri arvamusest, on samas uudises kõigile osapooltele antud 

võrdselt sõnaõigust, konfliktide korral on esitatud kõigi osapoolte seisukohad ja arvesse on 

võetud ka vähemused.  
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Küsimused piltide kohta ja neid toetav teooria  

1) Enne materjali lugemist (häälestamiseks)  

1. Mis mõtteid iga pilt tekitab?  

2. Millisesse kategooriasse pildid kuuluvad (kuritegevus, ajalugu, sotsiaalvaldkond, majandus, 

loodus, poliitika)? Palun märkige vastus üles.  

3. Mis mulje pildid piirkonnast jätavad? Püstitage hüpotees, millest artiklid võivad rääkida! 

Palun märkige vastus üles.  

Õppematerjalis algab analüüsimine fotodest põhjusel, mida Jaama (2017: 16) välja toob: “Võib 

väita, et kaasajal on uudiste tarbimise kaalukus langenud paljuski veebipõhistele meediumitele, 

mis omakorda paneb pildilise kommunikatsioonile suurema vastutuse, sest enamik online-

meediat edastab esmast uudist pildi ja pealkirja põhiselt”.  

2) Pärast materjali lugemist ja kontekstis esitatud pildiga tutvumist  

1. Vaadake oma märkmeid. Kuidas täpsustus teie teadmine riigist? Mis osa hüpoteesist vastas 

tõele?  

2. Põhjendage, kas paneksite pildid samasse kategooriasse kui enne lugemist (kuritegevus, 

ajalugu, sotsiaalvaldkond, majandus, loodus, poliitika)? Miks?  

3. Kuidas muutus teie tõlgendus pildist pärast kontekstiga tutvumist? Kas ja kuidas foto sisuga 

haakus? Kas foto tõendas artikli sisu? Kas tundub, et toimetus on kasutanud 

fototöötlusprogrammi või pildipanka?  

Fenn jt (2019: 1–2) rõhutavad, et foto suurendab nii õige kui ka eksliku teabe usku, meeldimist 

ja jagamist võrreldes illustratsioonita tekstina esitatud teabega. See omakorda suurendab vale 

väite/arvamuse/eelaimduste veebis levitamise ohtu. Kuigi internetikeskkond võimaldab 

inimestel teavet läbimõeldult analüüsida, võivad nad siiski valida teabe kiire tarbimise.  

4. Kas pildid on meelelahutuslikud, illustreerivad ja pilkupüüdvad?  

Jaama (2017, 3) väidab, et “uues meediakeskkonnas on fotode dokumentaalsuse väärtus ja 

usaldus fotode suhtes langemas (...), sest fotod ei ühildu kohati tekstiga, on esitatud vales 

kontekstis. Fotoajakirjanduses kasutusel olevad pildipangad, laialdased online meedia 

pildigaleriid ning fototöötlusprogrammid on tekitanud meediakanalites visuaalset prügi. Fotod 

esinevad tekstide kõrval sageli illustratiivses, pilkupüüdvas ja tekstidega mittehaakuvas rollis, 

selle asemel, et kajastada fakte.” 
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Grupp 1. Mehhiko, Ecuador, Uruguay, Honduras  

 

Enne lugemist  

1. Mis mõtteid iga pilt tekitab?  

2. Millisesse kategooriasse pildid kuuluvad (kuritegevus, ajalugu, sotsiaalvaldkond, majandus, 

loodus, poliitika)? Palun märkige vastus üles.  

3. Mis mulje pildid piirkonnast jätavad? Püstitage hüpotees, millest artiklid võivad rääkida! 

Palun märkige vastus üles. 
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Mehhiko  

Ülevaade  

 

Mehhiko asub Põhja-Ameerika mandri lõunaosas. Mehhiko on suuruselt kolmas Ladina-

Ameerika riik Brasiilia ja Argentiina järel. Rahvaarv on 2021. aasta seisuga 127 miljonit. 

Pealinn on Ciudad de México. Vahemikus 2011–2021 on riigil olnud kolm presidenti: Felipe 

Calderón (2006–2012), Enrique Peña Nieto (2012–2018) ja Andrés Manuel López 

Obrador (võimul alates 2018). (Britannica, 2021)  

Kuna Calderón oli võimul alates 2006. aastast, piirdus Postimehe kajastus, mida tema kohta 

antud õppematerjali koostades uuriti, tema viimaste valitsemisaastatega 2011 ja 2012. Nende 

vältel kõlas Postimehe uudistes domineerivalt narkokuritegevusega seonduv. Rõhutatud oli 

tema 2006. aastal võimule saamise järel alustatud narkosõja poliitika läbikukkumine 

narkovägivalla vähendamise osas.  

Peña puhul tõusid ajavahemikus 2012–2018 esile uudised seoses vaidlusega tema ja USA 

presidendi Donald Trumpi vahel seoses migratsioonikriisiga. Läbiv teema oli Trumpi nõudmine 

panna piirimüüri eest maksma Mehhikot ja Peña kindel vastuseis sellele. Mitmes uudises 

kajastati rahva etteheiteid Peñale selles, et ta ei suuda USA-le piisavalt kindlakäeliselt vastu 

astuda. Tema valitsusaja algupoolel on uudiseid rahva väljaastumistest tema valimisvõidu 

suhtes, kuna tema parteid süüdistatakse häälteostmises.  

Lópeze puhul on valdavalt rõhutatud tema poliitiliste vaadete erinevust võrreldes eelnevate 

presidentidega: tema vasakpoolset ideoloogiat ja poliitikat. Kohati on teda kutsutud 

„vasakpopulistiks“. Pidevalt kõlab tema soov võidelda erinevalt eelmistest presidentidest 

narkokuritegevuse vastu heaga mitte vägivallaga.  

Üldiselt on kümneaastase perioodi jooksul kõigi kolme presidendi puhul Postimehes läbivalt 

kajastatud Mehhiko narkovägivalda ja presidentide suutmatust probleemi lahendada. 

Meediakajastuse põhjal jääb mulje, et vaatamata võitlusele miski ei muutu, vaid läheb aastatega 

hoopis hullemaks. Sellest tulenevalt on järgnevalt toodud kolm näidet ja üks üllatav moment, 

mis ülejäänud kajastusest erineb. (Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: Korpus 

Postimees Mehhiko, Panama, Honduras - Google'i dokumendid. Uudised on varustatud viitega 

algallikale ehk Postimees.ee portaali vastavael rubriigile.)  
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Tsitaat president 1. Felipe Calderón  

Mehhiko president ei suutnud narkokuritegevust murda.  

Viis aastat tagasi alustas Mehhikos võimule tulnud Felipe Calderón võitlust narkokuritegevuse vastu. 

Tema ametiaeg lõpeb sel aastal ja hoolimata sõjaväe aktiivsest sekkumisest on kuritegevus riigis hoopis 

suurenenud. Calderón, kes esimese Mehhiko presidendina asus aktiivselt võitlema juba aastaid varem 

alanud narkovägivalla vastu, tänavu 1. juulil toimuvatel presidendivalimistel enam kandideerida ei saa.  

Küsitluste järgi on suurim šanss tema ametijärglaseks saada México osariigi kuberneril Enrique Peñal, 

kes väidab, et on suutnud ajavahemikus 2005–2010 oma osariigis kuritegevust märkimisväärselt 

vähendada, viidates mõrvade arvu kahekordsele vähenemisele. (Nõlvak, 30.01.2012)  

 

Tsitaat president 2. Enrique Peña Nieto  

KOHALIK VAADE. Mehhikos kuuluvad tänavad surnutele.  

«See aasta läheb ajalukku suurima mõrvade arvuga, kuid kiiresti kasvab ka teiste kuritegude, näiteks 

vägivaldsete röövide või inimröövide arv. 2017. aastal on toimunud vaid vägistamiste arvu langus,» 

selgitab vägivalda uuriva mõttekoja Kodanike Riiklik Vaatluskeskus juht Francisco Rivas.  

See tähendab president Enrique Peña Nieto valitsuse julgeolekupoliitika täielikku läbikukkumist. 

Praegune president kasutas valimiskampaanias ära oma eelkäijast riigipea Calderóni ja tema Rahvusliku 

Aktsioonipartei ebaõnnestunud narkosõda, lubades rahu riigis, mida on kurnanud tänavad vallutanud 

võitlus. (Brandoli, 26.12.2017)  

 

Tsitaat president 3. Andrés Manuel López Obrador  

Mehhiko president narkojõuke kallistustega ei alista.  

Mehhiko julgeolekujõud alistusid 16. oktoobril Culiacánis Sinaloa osariigis narkojõukude survele, 

näidates sellega praeguse valitsuse julgeolekupoliitika täielikku läbikukkumist.  

Juhtum leidis aset aasta pärast populistliku Andrés Manuel López Obradori ajaloolist võitu Mehhiko 

presidendivalimistel.  

Näiteks lubas ta parandada majandusnäitajaid ja tuua vaesusest välja pool Mehhiko elanikkonnast, kes 

on virelenud juba aastakümneid. Samuti lubas ta riigile rahu, pakkudes selleks välja kummalise 

strateegia, mille võttis kokku hüüdlausega «Kallistused kuulide asemel!». (Brandoli, 07.11.2019)  
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Üllatav moment 

HEAD AEGA DONALD ⟩ Sotsiaalmeedia uus tegija on Mehhiko riigipea, kelle fänniarmee 

kasvab uskumatu kiirusega.  

Mehhiko presidendi Andres Manuel López Obradori, keda rahva hulgas kutsutakse AMLO 

YouTube'i kanal jäi maailma liidrite hulgas seni alla vaid nüüdseks endise USA presidendi Donald 

Trumpi sotsiaalmeediakanalile, kirjutas Mehhiko väljaanne Milenio.  

López Obrador võiks sotsiaalmeedias teenida miljoneid, kui ta otsustaks oma isikliku YouTube’i kanali 

panna raha teenima nii nagu seda teevad enamus suunamudijatest.  

AMLO kanalil on praegu kokku 2,4 miljonit tellijat, kes saavad osa näiteks mehe igapäevastest 

hommikustest pressikonverentsidest.  

Praegu tundub López Obrador olevat piisavalt õnnelik lihtsalt suure tellijatenumbri üle ja talle piisab, 

et tema kanalile postitatud videoid ka vaadatakse.  

Pigem on president huvitatud, et kiire kasv toimuks jätkuvalt tema YouTube'i kanali tellijate numbris, 

mitte pangakontol.  

Sellise jälgijate numbri juures pole ime, et suunamudijast president on veebiplatvormide kohta 

öelnud, et need on justkui pühad ja õnnistatud paigad. (Niinepuu, 17.01.2021)  

 

Pilt 1. Mehhiko president narkojõuke kallistustega ei alista  

 

Sinaloa narkokartelli liikmed süütasid Culiacáni kokkupõrgetes bussi, et tõkestada julgeolekujõudude teed. 

FOTO: Reuters/ScanPix. (Brandoli, 07.11.2019)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Mehhiko julgeolekujõud alistusid 16. oktoobril Culiacánis Sinaloa 

osariigis narkojõukude survele, näidates sellega praeguse valitsuse julgeolekupoliitika täielikku 

läbikukkumist. (Brandoli, 07.11.2019)  
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Ecuador  

Ülevaade  

 

Ecuador asub Lõuna-Ameerika loodeosas. Populatsioon on ca 17 miljonit inimest ja pealinn on 

Quito (Velez jt, 2021). Aastatel 2011–2021 on olnud riigil kolm presidenti: Rafael Correa 

(2007–2017), Lenín Moreno (2017–2021) ja Guillermo Lasso (alates 2021). 

 

Aastatel 2011–2021 kajastati Ecuadori presidente Postimehes 27-s artiklis. Läbivad teemad olid 

valimised, välispoliitika ja loodusõnnetused. Üsna vähe kajastati kuritegevusega või 

pandeemiaga seotud uudiseid. Kõige rohkem artikleid ilmus WikiLeaksi asutajast Assange’ist, 

kes elas seitse aastat Ecuadori saatkonnas Londonis ja põhjustas presidentidele palju pahameelt, 

sest kutsus sinna kuulsaid külalisi ning rikkus saatkonna nõudeid ja kokkuleppeid (El País, 

15.04.2019). Presidentidel olid eriarvamused, kuidas olukorda lahendada: Correa pooldas 

varjupaiga pakkumist nii Assange’ile (kui ka Snowdenile), Moreno pooldas alguses, kuid 

saatis ta hiljem saatkonnast välja, ja Lasso ei toetanud algusest peale antud otsust.  

 

Ecuadorist kirjutati ka mitmeid uudiseid seoses laastavate looduskatastroofidega: maavärinad, 

metsatulekahjud, vulkaanipursked. Need ilmusid aastatel 2015–2016 koos president Correa 

kommentaaridega ja plaaniga kriisiolukorrast välja tulemiseks. Üllatav moment oli lugu sellest, 

kuidas Ecuador kavatses maksta tagasi õigeaegselt riigivõla, mida ei olevat varem juhtunud. 

(Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: ELU korpus Ecuador - Google'i dokumendid. 

Uudised on varustatud viitega algallikale ehk Postimees.ee portaali vastavael rubriigile.)  
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Tsitaat president 1. Guillermo Lasso  

Guillermo Lasso kuulutas end Ecuadori presidendivalimiste võitjaks.  

Konservatiivne ekspankur Guillermo Lasso kuulutas end Ecuadori pühapäevaste 

presidendendivalimiste võitjaks, tema sotsialistist vastaskandidaat Andres Arauz tunnistas kaotust.  

Lasso ütles avalduses, et võtab vastu «väljakutse muuta Ecuadori saatust». (BNS, 12.04.2021)  

 

Tsitaat president 2. Lenín Moreno  

Lävepakuküsitlused näitavad Moreno edu Ecuadori presidendivalimistel.  

"See on revolutsioon, mida keegi ei saa peatada," ütles Moreno oma juubeldavatele poolehoidjatele 

pealinnas Quitos. Ta kutsus Lassot valimiskaotust tunnistama. (BNS, 20.02.2017)  

 

Tsitaat president 3. Rafael Correa  

Ecuador loobub USA antud eelistest.  

Pealinnas Quevedos peetud tulises kõnes kinnitas Ecuadori president, vasakpoolsete vaadetega Rafael 

Correa neljapäeval, et USA nõudmised ei mängi rolli selles, kuidas tema riik langetab otsuseid. 

«Ähvarduste, põlguse ja ülbuse valguses, mida on üles näidanud teatud USA ametkonnad, kes on 

survestanud meid Snowdeni juhtumi tõttu tollimaksudega seotud eelistest ilma jätmisega, teatab 

Ecuador maailmale, et me loobume ühepoolselt ja pöördumatult tollimaksu soodustustest,» sõnas 

president. (Tagel, 29.06.2013)  
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Üllatav moment  

Ecuador kavatseb esmakordselt tasuda võla tagasimakse õigeaegselt  

Pärast iseseisvumist 1830. aastal pole Ecuador mitte kunagi tasunud oma riigivõla tagasimakset 

õigeaegselt ja täies mahus. Correa tõotas seda muuta pärast naftahindade ulatuslikku langust.  

«Esmakordselt ajaloos kavatseb Ecuador tasuda oma riigivõla tagasimakse,» lausus Correa. «Maksame 

15. detsembril nõutud 650 miljonit dollarise tagasimakse.»  

See on viimase 180 aasta jooksul pretsedenditu, lausus majandusanalüütik Alberto Acosta Burneo 

konsultatsioonifirmast Spurrier. «Ecuador pole mitte kunagi maksnud õigeaegselt oma võlakohustusi.» 

(BNS, 13.12.2015)  

 

Pilt 2. Ecuadori presidendivalimised jätkuvad teises voorus 

  

 
Guillermo Lasso ja tema naine Maria de Lourdes Alcivar. FOTO: Dolores Ochoa/AP (BNS, 22.02.2017)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Ecuadori presidendivalimistel tuleb aprillis teine voor, sest vasakjõudude 

kandidaat Lenin Moreno ei suutnud pühapäeval peetud esimeses voorus koguda piisavat toetust 

otsevõiduks, teatas teisipäeval keskvalimiskomisjon, kui kokku oli loetud 95 protsenti häältest. (BNS, 

22.02.2017)  
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Uruguay  

Ülevaade  

 
Uruguay asub Lõuna-Ameerika kagurannikul ja on väiksuselt teine riik mandril. Riigi pealinn 

on Montevideo. Rahvaarv 2021. aasta loendusega on 3,5 miljonit ja rahvast enamus on Euroopa 

päritolu: peamiselt 19. ja 20. sajandi Hispaania ja Itaalia ning vähemal määral Prantsusmaa ja 

Suurbritannia sisserändajate järeltulijad. Uruguayd on peetud üheks Ladina-Ameerika 

edumeelsemaks ühiskonnaks, mis paistab silma poliitilise stabiilsuse, arenenud sotsiaalse 

seadusandluse ja suhteliselt suure keskklassi poolest. (Vanger jt, 2021) Alates aastast 2011 on 

Uruguays olnud 3 presidenti: José Mujica (valitsusaeg 2010–2015), Tabaré Vázquez (2015–

2020) ja Luis Lacalle Pou (2020–2025). Postimees Grupis on eelmainitud presidentidega 

seotud artikleid olnud võrdlemisi vähe, kokku 27. Neist pooltes oli juttu president José Mujicast 

ja tema valitsusajast.  

 

Mujica on kuulus oma isiklike omaduste ja säästliku mehe kuvandi poolest, mida kajastab 

ülekaalukalt võrreldes teiste teemadega ka Postimees Grupp. Ta elas lillekasvatajana 

tagasihoidlikus talus Montevideo äärelinnas, oli ükskõikne võimuga kaasnevate kommete ja 

privileegide suhtes ning annetas peaaegu kogu oma palga sotsiaalseteks investeeringuteks, 

mille eest teda nimetati „maailma kõige vaesemaks presidendiks“. (Ortiz de Zárate, 2019) Tema 

eesistumise ajal tugevdas Uruguay oma usaldusväärsust majanduslikult eduka riigina ja 

sotsiaalvaldkonnas tehti kolm olulist uuendust: abordi dekriminaliseerimine, samasooliste 

abielude lubamine ja marihuaanaturu legaliseerimine. Samu teemasid käsitlesid ka Postimehe 

artiklid.  

 

Vázquezt ja Lacallet ning nende ametiaegu kajastati peamiselt seoses sisepoliitiliste 

teemadega, millest sagedasemad oli võimuvahetusega seotud artiklid (Postimees.ee uudiste 

korpus on saadaval siin: Korpus Uruguay. Postimees.docx - Google'i dokumendid).  
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Tsitaat president 1. Luis Lacalle Pou  

Uruguay suutis hädas naabrite kiuste viiruse seljatada  

Brasiilia paistab maailmas silma kui üks koroonaviiruse pandeemia takistamiseks kõige vähem teinud 

riik ning Argentinas on nakatumine hakanud kiiresti kasvama, hoolimata ehk üldse kõige karmimast 

karantiinist. Nende vahele surutud tilluke Uruguay on aga näiliselt õnnetule asukohale vaatamata saanud 

olukorra hästi kontrolli alla – lausa nii hästi, et tegu on ainsa Lõuna-Ameerika riigiga, kust tohib Eestisse 

reisida.  

Küll aga mängis viiruse kontrolli alla saamisel olulist rolli veebruari lõpus Hongkongist Montevideosse 

saabunud ümbrik – selles peitus fragment laboris sünteetiliselt valmistatud uuest koroonaviirusest. Selle 

najal alustasid kiiruga tööd kohaliku Pasteuri instituudi bioloog ning RNA-viiruste ja vaktsiiniarenduse 

spetsialist. Kui uus koroonaviirus lõpuks 13. märtsil riiki jõudis, oli test sisuliselt valmis.  

Nii saigi kokku Lõuna-Ameerikas ainulaadne kombinatsioon asjaoludest: vahendid nakkuse uurimiseks 

– riik on testitute osakaalu poolest maailmas esirinnas – ja poliitiline tahe, kuigi just märtsi alguses oli 

võim vahetunud ning presidendiks tõusnud parempoolne Luis Lacalle Pou, kelle valitsus alles õppis 

ametit. Värskel riigipeal on ka põhjust tänada eelnevad 15 aastat võimul olnud vasakpoolseid, kes 

investeerisid ulatuslikult tervishoidu, mis tähendab, et näiteks haiglakohtade arvult elanikkonna kohta 

on Uruguay üks juhtivaid riike Ladina-Ameerikas.  

Lisaks tegid elanikud oma osa. Uruguay sulges küll piirid, peatas lennuliikluse, pani kinni koolid, mis 

nüüd on taas avatud, keelas jumalateenistused ja rahvakogunemised, kuid ei andnud inimestele karmi 

käsku kodus püsida, vaid piirdus kõigest soovitusega. (Nuka, 23.07.2020)  

 

Tsitaat president 2. Tabaré Vázquez  

Uruguay presidendivalimiste teise vooru võitis ekspresident Vázquez  

Eile peetud Uruguay presidendivalimiste teise vooru võitis ekspresident Tabaré Vázquez (74), 

vastaskandidaat Luis Lacalle Pou tunnistas kaotust.  

Vázquez kutsus valimisvõidu järel toetajatele peetud kõnes üles uuele lähenemisele riigi ees seisvate 

uute väljakutsetega toimetulemiseks. «Minu võit ei tähenda jätku senisele poliitikale, sest Uruguay ei 

ole täna võrreldav 2005. või 2010. aastaga,» ütles Vázquez.  

Endine riigipea lubas kõnes rahvale rohkem vabadusi ja õigusi, aga ka edasist majanduslikku, sotsiaalset 

ja kultuurialast arengut. Vázquez'e sõnul on tema poliitika prioriteetideks haridus, taristu ja avalik 

julgeolek. (BNS, 01.12.2014)  

 

Tsitaat president 3. José Mujica  

Uruguay president oma tagasihoidlikust autost ei loobu  

Uruguay president José Mujica ei loobu armastatud Volkswageni «põrnikast» mingi hinna eest, isegi 

kui mõni araabia šeik selle eest miljon dollarit pakuks.  

Tagasihoidlikult elav endine vasaksiss Mujica ütles reedel usutluses kohalikule raadiole, et «põrnikas» 
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jääb tema garaaži ka tulevikus. Mujica oli lubanud varem kaaluda ostupakkumist, kuid otsustas lõpuks 

ikka keelduda. «Ma ei saaks seda kunagi müüa. See solvaks kõiki sõpru, kes kogusid raha selle 

ostmiseks,» põhjendas ta.  

Mujica kuulus «põrnikas» on taevasinine ja valmistatud aastal 1987. Autost on saanud tema 

tagasihoidliku elustiili sümbol. Endine sissivõitleja on keeldunud riigipeana kolimast presidendi 

residentsi ja annetab suurema osa palgast heategevuseks. Septembris käis Mujica visiidil Soomes. (BNS, 

15.11.2014)  
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Üllatav moment  

Kuus endist Guantánamo Bay vangi alustab Uruguays uut elu.  

Kuus endist Guantánamo Bay sõjaväevangla kinnipeetavat vabastati täna Uruguay haiglast ning 

toimetati ajutisse elukohta. Neli süürlast, palestiinlane ning tuneeslane hakkavad elama pealinnas 

Montevideos. (...)  

Uruguay president José Mujica nõustus humanitaarkaalutlustel Guantánamo vangide vastuvõtmisega 

tänavu aasta alguses, kuid nende üleandmise protsess viibis kuni riigi hiljutiste presidendivalimiste 

lõppemiseni. Mehed hakkavad Uruguays õppima hispaania keelt ning osalema erinevatel 

ametikursustel. (BNS, 11.12.2014) 

Pilt 3. Uruguay president oma tagasihoidlikust autost ei loobu  

 
President ja tema proua kuulsas põrnikas. FOTO: SCANPIX (BNS: 15.11.2014)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Uruguay president José Mujica ei loobu armastatud Volkswageni 

«põrnikast» mingi hinna eest, isegi kui mõni araabia šeik selle eest miljon dollarit pakuks. (BNS, 15.11.2014)  
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Honduras  

Ülevaade 

  

Honduras paikneb Kesk-Ameerikas, Kariibi mere ja Vaikse ookeani vahelisel kitsal maa-alal. 

Rahvaarv on 2021. aasta seisuga 9 miljonit. Pealinn on Tegucigalpa. Viimase kümne aasta 

jooksul on riigil olnud kaks presidenti: Porfirio Lobo Sosa (2010–2014) ja Juan Orlando 

Hernández (võimul alates 2014. aastast praeguseni). (Britannica, 2021)  

Lobot on Postimehes aastatel 2011–2014 mainitud ainult ühes uudises seoses 

vanglapõlenguga, mille probleemidega ta presidendina lubas tegeleda. Ülejäänud kajastus käib 

Hernándeze kohta. Valdavad on uudised presidendile esitatud süüdistustest 

narkokaubandusega seotuse või valimiste võltsimisega. Sellest tulenevalt jääb Hondurasest 

üsnagi korrumpeerunud riigi kuvand. Järgnevalt on toodud kaks näidet. (Postimees.ee uudiste 

korpus on saadaval siin: Korpus Postimees Siim Oliver Sillat - Google'i dokumendid.) 
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Tsitaat president 1. Juan Orlando Hernández  

Hondurase presidenti süüdistatakse USA-s uimastivandenõus.  

USA föderaalprokurörid süüdistavad Hondurase presidenti Juan Orlando Hernándezt, et see kasutas 

valimiste võitmiseks 2013. aastal 1,5 miljoni dollari eest uimastiärist saadud tulu. (DW/AFP/BNS, 

03.08.2019)  

 

Tsitaat president 2. Juan Orlando Hernández  

Hondurase opositsioonikandidaat süüdistas presidenti valimispettuses.  

Endine televisiooni uudisteankur Nasralla, kes esindab vasakpoolset ühendust Opositsiooniliit 

Diktatuuri Vastu, kinnitas usutluses uudisteagentuurile AFP, et Hernandez mängib kokku armee ja 

valimisametnikega, et saada presidendivalimistel eelist.  

Hondurase kuus miljonit valijat andis pühapäeval hääle presidendivalimistel, kus praegune riigipea 

Hernández taotles teist ametiaega, ehkki põhiseadus näeb ette ühe.  

Hernándeze konservatiivne Rahvuspartei, millel on parlamendis ülekaal, väitis, et 2015. aasta ülekohtu 

otsuse põhjal on presidendil õigus teisele ametiajale. (BNS, 29.11.2017)  
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Üllatav moment  

Hondurases oli taas vanglapõleng.  

Eile süttinud San Pedro Sula vangla olevat tüüpiline kinnipidamisasutus, kuhu on pandud karistust 

kandma liiga palju inimesi.  

See vangla on ehitatud 800 vangi jaoks, kuid seal on üle 2250 kuriteo eest süüdi mõistetu. Hondurase 

president Porfirio Lobo Sosa kutsu kokku komitee, mille eesmärgiks on vanglate probleemide 

lahendamine. (Hein, 30.03.2012) 

 

Pilt 4. Hondurase presidenti süüdistatakse USA-s uimastivandenõus  

 
Hondurase president Juan Orlando Hernández. FOTO: Reuters / Scanpix (DW/AFP/BNS, 2019)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: USA föderaalprokurörid süüdistavad Hondurase presidenti Juan 

Orlando Hernándezt, et see kasutas valimiste võitmiseks 2013. aastal 1,5 miljoni dollari eest uimastiärist 

saadud tulu. (DW/AFP/BNS, 2019)  
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Grupp 2. Brasiilia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua  

 

Enne lugemist  

1. Mis mõtteid iga pilt tekitab?  

2. Millisesse kategooriasse pildid kuuluvad (kuritegevus, ajalugu, sotsiaalvaldkond, majandus, 

loodus, poliitika)? Palun märkige vastus üles.  

3. Mis mulje pildid piirkonnast jätavad? Püstitage hüpotees, millest artiklid võivad rääkida! 

Palun märkige vastus üles. 
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Brasiilia  

Ülevaade  

 

Brasiilia on Ladina-Ameerika suurima pindalaga riik, paiknedes Lõuna-Ameerika mandri idaosas. Riigi 

pealinn on Brasília ning rahvaarv üle 213 miljoni inimese. Riigil on alates 2011. aastast olnud kolm 

presidenti: Dilma Rousseff (aastatel 2011–2016), Michel Temer (aastatel 2016–2018) ja Jair 

Bolsonaro, kes on praegune president (2019. aasta esimesest jaanuarist). (The World Factbook, 2021)  

Rousseff oli Brasiilia esimene naispresident ja astus ametisse 2011. aasta esimesel jaanuaril ning valiti 

2014. aastal uuesti ametisse, kuid tagandati sealt 2016. aastal. Temast oli Postimehes viimase kümne 

aasta jooksul natuke alla 50 artikli, millest mitmed puudutasid tagandamist ja valimistulemusi. Oli 

uudiseid ka majanduslikust olukorrast, looduskatastroofidest ning sotsiaalsetest probleemidest: näiteks 

zika viiruse levik 2015. aastal ja vaesus. Samuti välispoliitikast, mitu uudist oli näiteks Ameerika 

Ühendriikidele esitatud nuhkimise kahtlustustest. Rousseffil on doktorikraad majanduses, ta on 

Töölispartei liige ning töötas enne presidendiks saamist eelmise presidendi Lula (kes kuulub samasse 

parteisse) valitsuses ministrina ning hiljem personalijuhina. Rousseffi valitsusajal läks riigil 

majanduslikult halvasti ning toimus mitmeid proteste ja 2016. aasta suvel tagandas Senat ta ametist 

eelarve seaduste rikkumise tõttu. (Wallenfeldt, 2021)  

Temer oli Rousseffi ametiajal asepresident ning oli 2016. aastal tema tagandamisest kuni uute 

valimisteni 2018. aasta sügisel president. Temast oli veidi alla 30 artikli ning enamus olid seotud 

sisepoliitika – Temeri ametisse saamine – ja korruptsioonisüüdistusega; vahendatud oli nii talle kui 

Rousseffile esitatud süüdistusi. Oli ka uudiseid töötuse suurest määrast, streikidest ja 

vägivallajuhtumitest. Temer kuulub Brasiilia Demokraatliku Liikumise parteisse ja on hariduse saanud 

õigusteaduse valdkonnas, Temeri ametiajal süüdistati teda samuti korruptsioonis, kuid erinevalt oma 

eelkäijast ei hääletud Kongressi alamkoda tema vastu. (Cardenas, 2021)  

Bolsonaro on ilmselt üks rohkem meediast läbi käinud Ladina-Ameerika presidente: temast on alates 

2011. aastast ilmunud Postimehes üle 100 artikli. Bolsonaro võitis 2018. aasta valimised ja astus 

ametisse 2019. aasta 1. jaanuaril. Artiklid, kus teda on mainitud, on väga mitmest valdkonnast: 

presidendi vaktsiinivastasus ja nendega seotud hanked; jämedad väljaütlemised (ja vabandused); 

ülevaated COVID19-ga seotud olukorrast Brasiilias; looduskatastroofid; meeleavaldused ja ka ülevaade 

valimiste tulemustest. Bolsonaro on käinud sõjaväeakadeemias ja on auastmelt kapten, ta kuulub alates 

2016. aastast Sotsiaal-Kristlikkusse parteisse. (Wallenfeldt, 2021) (Postimees.ee uudiste korpus on 

saadaval siin: ELU Postimees korpus. Brasiilia, Paraguay, Dominikaani Vabariik - Google'i 

dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Dilma Rousseff  

Brasiilia president lubas jätkata võitlust tagandamise vastu  

Brasiilia president Dilma Rousseff lubas jätkata võitlust, reageerides pühapäeval parlamendi alamkojas 

korraldatud hääletusele tema tagandamise protseduuri algatamise üle senatis. «Mul on jõudu, vaimu ja 

julgust. Ma ei ole halvatud. Ma jätkan võitlemist ning ma võitlen nii, nagu olen seda kogu elu teinud,» 

ütles Rousseff televisioonis otse-eetris edastatud pöördumises. Rousseffi süüdistatakse riigieelarvega 

manipuleerimises eesmärgiga suurendada föderaalkulutusi 2014. aasta tagasivalimiskampaania ajal ja 

veel kord 2015. aastal tõsise majandussurutise ajal. (BNS, 19.04.2016)  

 

Tsitaat president 2. Michel Temer  

Brasiilia president tõrjus peaprokuröri uusi süüdistusi  

Brasiilia president Michel Temer tõrjus neljapäeval talle esitatud süüdistusi kohtu töö takistamises ja 

kuritegeliku rühmituse juhtimises, nimetades neid absurdseteks.  

"See teine taotlus süüdistuste esitamiseks on absurd," ütles Temeri kantselei avalduses, märkides, et 

peaprokurör Rodrigo Janot "jätkab vastutustundetut käitumist, et varjata enda vigu". Presidendil on 

kongressis ilmselt piisav toetus, et vältida silmitsi seismist kohtuprotsessiga. Janot esitas juunis 

Temerile süüdistuse altkäemaksu võtmises, kuid parlamendi alamkoda ei kinnitanud süüdistust ja hoidis 

sellega ära kohtupidamise ülemkohtus. (BNS, 15.09.2017)  

 

Tsitaat president 3. Jair Bolsonaro  

Bolsonaro tahab piirata sotsiaalmeedia sisu modereerimist  

Brasiilia president Jair Bolsonaro esitas esmaspäeval korralduse, mis piiraks sotsiaalmeedia sisu 

modereerimist viisil, mille kohta kriitikud ütlevad, et see on vesi väärinfo levitajate veskitele. Ehkki 

presidendi korraldus jõustub kohe, peab see seaduseks saamiseks saama kongressi heakskiidu. Eesmärk 

on mitte lubada teenuseosutajatel kontosid, profiile ja sisu «meelevaldselt ning ebaõiglaselt» kustutada.  

Bolsonaro enda levitatud sisu on sotsiaalmeedias kustutatud seoses valeinfo levitamisega Covid-19 

kohta. Äärmusparempoolne president ise ja ta toetajad näevad selles tsensuuri. (BNS, 07.09.2021)  
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Üllatav moment  

Brasiilia uus heaoluprogramm peab miljonid vaesusest päästma.  

Brasiilia president Dilma Rousseff kuulutas eile välja heaoluprogrammi, mis peaks aastaks 2014 välja 

juurima äärmusliku vaesuse.  

«Vaesusega võitlemine on valitsuse kohustus ning ka kõigi brasiillaste ülesanne. Krooniline vaesus on 

Brasiilia murettekitavaim probleem, millega võitlemine on suur väljakutse. Minu eesmärgiks on vaesus 

täielikult välja juurida», vahendas Rousseffi sõnu AFP.  

Kampaania sihtgrupiks on 16,2 miljonit brasiillast, kelle kuusissetulek jääb alla 43 USA dollari. Vaeseid 

hakatakse otsima sotsiaaltöötajate tehtud rahvaloenduse tulemuste põhjal. Uus programm kannab nime 

„Ilma vaesuseta Brasiilia“ ning selle aastane eelarve on 12,5 miljardit USA dollarit. Programmi raames 

ühendatakse juba olemasolevad projektid uutega, mis parandavad ligipääsu haridusele, tervishoiule, 

tööturule ning lubavad ka kodudesse elektri viia. Peale selle hakkavad keskkonnateadlikud kodanikud 

saama erihüvesid. (Veermäe, 03.06.2011)  

Pilt 1. Brasiilia ülemkohus uurib väidetavat valimispettust  

 
Meeleavaldaja nõuab Bolsonaro tagandamist 24. juuli protestidel. FOTO: Eraldo Peres/AP Photo/Scanpix 

Ülemkohus uurib väidetavat valimispettust. (PM, 05.08.2021)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Brasiilia president Jair Bolsonaro on väitnud, et riigis toimus 

valimispettus. Ülemkohus otsustas, et presidendi tõestamata väiteid hakatakse uurima. (PM 05.08.21)  
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El Salvador  

Ülevaade  

 

El Salvador on Kesk-Ameerika riikide seas väikseim, kuid kõige tihedamini asustatud. 

Vaatamata vähesele tasasele maale on see traditsiooniliselt olnud põllumajandusriik, mis sõltus 

suuresti kohvi ekspordist. Pealinn on San Salvador ja populatsioon on ca 6 miljonit inimest 

(Browning jt, 2021). Vahemikus 2011–2021 on El Salvadoril olnud kolm presidenti: Carlos 

Mauricio Funes Cartagena (2009–2014), Salvador Sánchez Cerén (2014–2019) ja Nayib 

Armando Bukele Ortez (alates 2019).  

Aastatel 2011–2021 kirjutati El Salvadori presidentidest Postimehes pigem vähe, sest kokku 

ilmus kõigest 14 artiklit. Postimees kajastas riiki kui maailma ühte „kõige vaesemat“ (Erilaid, 

2021), „vägivaldsemat” (BNS, 2020) ja „diktatuurile liikuvat” (Hein, 2020) riiki. Peamiselt 

keskendusid uudised kuritegevusele ja koroonapandeemiale. Artiklites toodi välja, et Bukele 

ja Sáncheze peamine eesmärk oli võidelda narkojõukudega ja seeläbi vähendada mõrvade arvu 

riigis. Bukelet kujutati kui väga karmikäelist riigipead, kes võttis kasutusele eriti ranged 

meetmed jõukudega (ja ka koroonapandeemiaga) võitlemiseks; samas toodi välja, et vanglates 

koroonareeglitest kinni ei peetud ja piirangud suurendasid toidupuudust, mis rõhutas presidendi 

otsuste vastuolulisust ja konflikti kui uudisväärtust. Üllatavaks momendiks oli majandusuudis 

selle kohta, et El Salvador võttis ametliku valuutana vaesuse vähendamiseks kasutusele 

Bitcoini. (Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: Korpus, El Salvador, PM - Google'i 

dokumendid  
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Tsitaat president 1. Carlos Mauricio Funes Cartagena  

Rõõmupäev El Salvadoris: ööpäeva jooksul ei tapetud kedagi.  

Kesk-Ameerikas asuva El Salvadori võimude teatel on neil põhjus rõõmustada, sest selles riigis ei 

tapetud ööpäeva jooksul mitte kedagi.  

Mõrvavabast 24 tunnist teatas El Salvadori president Mauricio Funes, edastab Reuters. El Salvadori 

võimude kinnitusel on tapmistevaba ööpäev erand, sest El Salvadris on viimasel kolmel aastal tapetud 

vähemalt üks inimene päevas. (Hein, 17.04.2012)  

 

Tsitaat president 2. Salvador Sánchez Cerén  

El Salvador alustas sõda narkojõukude vastu.  

President Salvador Sanchez Ceren teatas varem sel kuul, et plaanib samme jõukude vägivalla 

ohjeldamiseks. Ühtlasi lükkas ta tagasi kurjategijate katsed asuda läbirääkimistele. Valitsus sai 

videoläkituse maskides meestelt, kes väitsid end olevat riigi kolme mõjuvõimsaima kuritegeliku 

ühenduse esindajad. Nad ütlesid, et olid käskinud oma liikmetel lõpetada tapmine, oodates selle eest 

vastutasuks valitsuselt jõukude vastaste meetmete tühistamist. Presidendi kõneisik Eugenio Chicas 

kommenteeris, et mõrvade arv on sestsaadik tõesti langenud – kuid et see on vaid jõukude moodus 

väljapressimiseks, ähvardades valitsuse mittenõustumisel taasalustada verevalamisega. (Guardian/PM, 

30.03.2016)  

 

Tsitaat president 3. Nayib Armando Bukele Ortez  

TOORED PILDID: El Salvadori tapatalgute järel on vanglates eriolukord, mis sülitab 

koroonareeglitele.  

Lisaks teatas president, et kõikide vangis olevate jõukude ninamehed saadetakse koheselt 

üksikvangistusse, kui selgub, et nad on tapatalgutega seotud.  

«Puudub kontakt välismaailmaga. Poed jäävad suletuks ja kogu tegevus peatatakse kuni edasise 

teatamiseni,» säutsus Bukele vahetult enne südaööd sotsiaalmeedias.  

Tegemist on suurima tapmistearvuga ühe päeva jooksul alates Bukele ametisse astumisest eelmise aasta 

juunis, teatas politsei pressiesindaja. (Villak-Niinepuu, 27.02.2020)  
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Üllatav moment  

El Salvadori ametliku valuutana tunnustamine viis bitcoin’i kursi järsult üles.  

Uudis sellest, et El Salvadori parlament kuulutas bitcoin'i riigis ametlikuks maksevahendiks, lennutas 

krüptoraha hinda enam kui 15 protsenti, 37 800 dollarini.  

EL Salvadori parlament kinnitas eile häältega 62 poolt ja 22 vastu bitcoin’i riigi ametlikuks valuutaks, 

kirjutas Reuters. El Salvadori president Nayib Bukele säutsus Twitteris, et riik on teinud ajalugu. 

Maailma ühest vaesemast riigist sai esimene maailmas, kes mõne krüptoraha ametliku valuutana 

kasutusele võttis. Seadus jõustub 90 päeva pärast ning siis hakatakse riigis hindu kuvama USA dollari 

kõrval ka bitcoin’ides. (Erilaid, 10.06.2021)  

Pilt 2. TOORED PILDID: El Salvadori tapatalgute järel on vanglates eriolukord, mis sülitab 

koroonareeglitele 

 
El Salvadori vanglas tuli kinnipeetavatel ööpäev üksteise lähedal veeta, sest president andis käsu kõik vangid kokku 

ajada. Kuigi osadel vangidel olid ka kaitsemaskid, siis paljudel need puudusid ning ainsaks kehakattes olid meestel 

lühikesed aluspesuna kasutatavad püksid. FOTO: AFP / Scanpix (Villak-Niinepuu, 27.02.2020)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: El Salvadori president kuulutas vanglates välja erioluorra pärast seda, 

kui riigis tapeti ühe päeva jooksul 22 inimest. (Villak-Niinepuu, 27.02.2020)  
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Guatemala  

Ülevaade 

  
Kesk-Ameerikas paikneva Guatemala vabariigi pealinn on Ciudad de Guatemala, mis on riigi keskne 

suurlinn. Läänes asuv Quetzaltenango on põliselanike kultuuri keskus. Põliskultuuri domineerimine 

mägedes eristab Guatemalat selle naabritest. (Horst jt, 2021). Perioodil 2011–2021 on Guatemalas olnud 

viis presidenti: Álvaro Colom Caballeros (2008–2012), Otto Pérez Molina (2012–2015), Alejandro 

Maldonado (2015–2016), Jimmy Morales (2016–2020) ja Alejandro Giammattei (alates 2020. 

aastast praeguseni).  

 

Colom on Guatemala endine riigiametnik ja esimene sotsiaaldemokraatlik president alates 1954. 

aastast. Presidendi kampaania ajal lubas Colom võidelda vaesusega, laiendada tervishoiuteenuseid ja 

saavutada tulemusi võitluses riiki vaevava vägivalla vastu (Zárate, 2007). Postimehes ilmunud artiklid 

keskendusid peamiselt presidendi korruptsioonisüüdistustele ja lahutusele abikaasast.  

 

Molina on pensionil kindral, endine president. Olles Isamaalise Partei (Partido Patriota) kandidaat, 

kaotas ta 2007. aasta presidendivalimised, kuid saavutas võidu 2011. aasta valimistel. Molina hoidis 

lühikest aega ülal nende guatemalalaste lootusi, kes usaldasid tema lubadusi võita „sõda” korruptsiooni, 

vägivalla, ebakindluse, karistamatuse ja vaesuse vastu. 2. septembril 2015 esitas Molina 

tagasiastumisavalduse süüdistatuna korruptsioonis. Päev varem oli kongress võtnud temalt 

puutumatuse. Pärast Molinat oli presidendi kohusetäitja Maldonado, kes astus ametisse pärast seda, kui 

Guatemala kongress võttis vastu Molina tagasiastumisavalduse (Zárate 2015). Maldonado nime ei 

mainitud Postimees Grupi üheski artiklis.  

 

Morales on poliitik, näitleja ja koomik, Guatemala 50. president. Morales lubas valitsust, mis on 

pühendunud avalike võimude läbipaistvusele ja õiglusele, võitlusele vaesuse ja alatoitlusega, 

majandusarengule ja kodanike turvalisuse parandamisele. Ta kandideeris konservatiivsete väärtuste 

platvormil ja korruptsiooni vastu. Ta tunnistab end natsionalistina, toetab surmanuhtlust, on abordi ja 

legaliseeritud narkootikumide vastu ning eitab Ixil Maya vastase genotsiidi toimumist (Zárate 2015).  

 

Giammattei on endine Guatemala karistussüsteemi direktor ja osales presidendivalimistel varem neljal 

korral, kuid võitis alles 2019. aastal. Giammattei on lubanud surmanuhtluse tagasi tuua ja on valmis 

„purustama“ vägivaldsed jõugud, võitlema vaesusega, et peatada migratsioon, ja lõpetada „vastik“ 

korruptsioon (Zárate 2019). Postimehes ilmunud artiklid keskenduvad presidendi probleemsele suhtele 

rahvaga, kellele ei meeldi vastuvõetud eelarve, kes nõuab presidendi tagasiastumist ning süüdistab 

võime koroonaviiruse pandeemia „ebaõiges“ haldamises. (Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: 

ELU Postimees korpus_Argentina_Guatemala_Nicaragua - Google'i dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Álvaro Colom  

Guatemala prokuratuur vahistas ekspresident Colomi.  

Guatemala prokuratuur vahistas teisipäeval seoses korruptsiooniuurimisega riigi endise presidendi 

Alvaro Colomi ja peaaegu kogu tema kunagise valitsuskabineti, teatasid võimuesindajad. Prokurör Juan 

Francisco Sandovali kinnitisel on vahistatute seas ka rahandus- ja siseminister. Colom oli Guatemala 

president aastatel 2008-2012 ja nimetati äsja Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) saadikuks 

Hondurases. (BNS, 14.02.2018)  

 

Tsitaat president 2. Otto Pérez Molina  

Guatemala president pole skandaalist hoolimata tagasi astunud.  

Guatemala president Otto Pérez Molina keeldus laupäeval ametist lahkumast, teatas riigipea 

eestkõneleja. Tuhanded inimesed kogunesid laupäeval pealinna tänavatele vehkides plakatite ja 

lippudega ning nõudes riigipea tagasiastumist. Guatemala valitsust raputab korruptsiooniskandaal, mille 

keskmes on president isiklikult ja endine asepresident Roxana Baldetti, kes reedel vahistati. (BNS, 

23.08.2015)  

 

Tsitaat president 3. Jimmy Morales  

Guatemala president tühistas päev enne kohtumise Trumpiga.  

Guatemala president Jimmy Morales, keda kodumaal survestatakse mitte sõlmima migratsioonilepet 

USA-ga, teatas pühapäeval, et jätab ära esmaspäevale kavandatud kohtumise Ühendriikide riigipea 

Donald Trumpiga Valges Majas.  

Guatemala valitsus ütles avalduses, et kohtumine jäetakse ära seoses «spekulatsioonidega» võimaliku 

leppe allkirjastamise üle. (BNS, 15.07.2019)  
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Üllatav moment: president Alejandro Giammattei  

Guatemala saatis tagasi ligi 3500 USA-sse suundunud Hondurase migranti.  

Guatemala saatis USA-sse suunduvast karavanist tagasi ligi 3500 Hondurase migranti kartuses, et nad 

võivad levitada koroonaviirust, ütles president Alejandro Giammattei.  

President ütles telepöördumises, et Guatemala julgeolekujõududel õnnestus karavan kinni pidada, kuna 

see kujutab endast ohtu seoses viiruse levikuga.  

«Oleme silmitsi pandeemiaga, mille kontrolli alla saamiseks on kulunud kuid,» ütles Giammattei, 

lisades, et riigil on kohustus vähendada edasise nakatumise ohtu. (BNS, 05.10.2020)  

 

Pilt 3. Guatemala presidendiametis nakatus koroonaviirusesse 151 inimest  

 
Alejandro Giammattei. FOTO: ORLANDO ESTRADA/AFP (AP/BNS, 23.06.2020)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Guatemala president Alejandro Giammattei teatas esmaspäeval, et 

tema ametkonnas nakatus koroonaviirusesse 151 töötajat, kellest üks suri. (AP-BNS, 23.06.2020)  
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Nicaragua  

Ülevaade  

 

Nicaragua on Kesk-Ameerika vabariikidest pindalalt suurim, kuid seal elab vähem elanikke 

kui Hondurases: üle 6 miljoni. Pealinn on Managua. Nicaragua puhul on välja toodud 

põllumajanduse suurt osatähtsust ja tavapäraselt autokraatlikku valitsust. Alates 

iseseisvumisest on Nicaragua läbi elanud poliitiliste rahutuste, diktatuuri, okupatsiooni ja 

maksukriisi perioode, kuid kultuuritraditsioonide segu on loonud olulise mitmekesisuse 

folklooris, köögis, muusikas ja kirjanduses (Parker jt, 2021). Ametis olev president Daniel 

Ortega on presidendina töötanud alates 2007. aastast ning on seda siiani.  

Ortega oli ka juba varem, aastatel 1984–1990 Nicaragua president. 1963. aastal sai temast 

Sandino Rahvusliku Vabastusrinde (Frente Sandinista de Liberación Nacional) liige ja ta 

organiseeris vastupanu Somoza perekonna korrumpeerunud diktatuurile. Sattudes vanglasse ja 

hiljem pagendusse, naasis ta salaja Nicaraguasse ja aitas ühendada Somoza opositsiooni. 1984. 

aastal valiti ta Nicaragua presidendiks. Ta saavutas uuesti võimu pärast 2006. aasta 

presidendivalimiste võitu. Tugeva toetusega Nicaragua vaeste seas tagas ta piisavalt suure 

paljususe, et alistada konservatiivide kandidaat Eduardo Montealegre. Ortega astus ametisse 

2007. aasta jaanuaris ja esimestel presidendikuudel tundus paljudele, et ta oli täitnud oma 

ametisseastumise lubaduse viia ellu programmid nälja ja kirjaoskamatuse likvideerimiseks riigi 

vaesunud inimeste seas, säilitada vabakaubandusleping riigiga ning luua uusi erasektori 

töökohti. (Britannica, 2021) Postimehes on teda kujutatud kui presidenti, kes on rahvaga 

pidevas konfliktis seoses koroonaviiruse levimise takistamiseks kehtestatud piirangutega. 

Samuti on pildis eelnevalt kavandatud, kuid seejärel tühistatud sotsiaaltagatiste- ja 

pensionireform, mille tõttu on toimunud mitmed meeleavaldusi, mis on lõppenud ka inimeste 

surmaga. Üldpilt Ortegast on pigem kritiseeriv.  

(Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin:  

ELU Postimees korpus_Argentina_Guatemala_Nicaragua - Google'i dokumendid)
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Tsitaat president Daniel Ortega  

Ortega kandideerib neljandaks järjestikuseks ametiajaks.  

Nicaragua president Daniel Ortega kandideerib novembris toimuvatel valimistel ootuspäraselt 

neljandaks järjestikuseks ametiajaks, teatas esmaspäeval ametlikult tema erakond Sandinistlik 

Rahvavabastusrinne (FSLN). Praegu 75-aastane Ortega oli esimest korda presidendiametis aastatel 

1984-1990 ja naasis võimule 2007. aastal, millest saadik on olnud Nicaragua riigipea. 2017. aastal tegi 

ta oma abikaasast riigi asepresidendi.  

Sellega laiendati juba olemasolevat sanktsioonide nimekirja, kus on nüüdseks 14 inimest, kes 

vastutavad raskete inimõiguste rikkumiste eest Nicaraguas ja kelle osalus repressioonides õõnestab 

demokraatiat ja seaduste ülimuslikkust. (AFP/AP/BNS, 03.08 2021)  

 

Üllatav moment  

Maailmas on riik, kus ei ole koroonaviiruse vastu midagi ette võetud. 

Kesk-Ameerikas on üks riik teise järgi kehtestanud koroonaviiruse levimise takistamiseks piiranguid ja 

liikumiskeelde, kuid on üks riik, mis seda seni teinud ei ole. Ka selle riigi presidenti ei ole nähtud pikka 

aega. 

Tegemist on Nicaraguaga, mille 74-aastast presidenti Daniel Ortegat nähti viimati avalikkuses 27. 

veebruaril (...). Nicaragualased on hakanud küsima, kus on riigijuht ja miks ta end peidab. On arvatud, 

et ta on haigestunud, surnud või väldib koroonaviiruse tõttu inimkontakte. (Hein, 16.04.2020) 

Pilt 4. Ortega kandideerib neljandaks järjestikuseks ametiajaks  

 
Asepresident Rosario Murillo ja president Daniel Ortega. FOTO: Handout (AFP/AP/BNS, 03.08 2021)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Nicaragua president Daniel Ortega kandideerib novembris toimuvatel 

valimistel ootuspäraselt neljandaks järjestikuseks ametiajaks, teatas esmaspäeval ametlikult tema erakond 

Sandinistlik Rahvavabastusrinne (FSLN). (AFP/AP/BNS, 03.08 2021)  

 

  



37 
 

Grupp 3. Colombia, Paraguay, Peruu, Dominikaani Vabariik  

 

Enne lugemist  

1. Mis mõtteid iga pilt tekitab?  

2. Millisesse kategooriasse pildid kuuluvad (kuritegevus, ajalugu, sotsiaalvaldkond, majandus, 

loodus, poliitika)? Palun märkige vastus üles.  

3. Mis mulje pildid piirkonnast jätavad? Püstitage hüpotees, millest artiklid võivad rääkida! 

Palun märkige vastus üles. 
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Colombia  

Ülevaade  

 

Colombia asub Lõuna-Ameerika mandri loodeosas. Colombia rahvaarv on 2021. aasta seisuga 

49 miljonit inimest. Pealinn on Bogotá. Aastatel 2011–2021 on riigil olnud kaks presidenti: 

Juan Manuel Santos (võimul 2010–2018) ja Iván Duque (võimul alates 2018. aastast 

praeguseni). (Britannica, 2021)  

Santosega seotud uudiste peamine märksõna oli alates 1964. aastast kestnud kodusõda ja 

läbirääkimised erinevate sissirühmitustega. Santos suutis riigi peamise rühmitusega FARC 

sõlmida rahulepingu. Nimetatud saavutuse eest pälvis ta 2016. aastal Nobeli rahupreemia, mis 

leidis Postimehes laia kajastust.  

Duque ametiaega on seni iseloomustanud jätkuv konflikt riigi viimase sissirühmituse 

Rahvusliku Vabastusarmeega (ELN), samuti protestid ja rahutused seoses maksureformiga, 

mitmete reformide ebaõnnestumine ning jõuline võitlus narkootikumide, eelkõige kokaiini 

tootmise ja levitamise vastu. Teatavasti on Colombia maailma suurim kokaiini tootja.  

Üle 50 aasta kestnud kodusõjas saavutati vaadeldaval perioodil oluline läbimurre, seetõttu on 

Postimees Colombia presidentidega seotud uudiseid kajastanud läbi kümnendi väga suures 

mahus. Eelkõige ongi uudiste peamine fookus kodusõda, sellega seotud vägivald ning 

rahuläbirääkimised. Lisaks leiab regulaarset kajastamist võitlus kokaiini tootmise ja 

kaubanduse vastu. (Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: Korpus Postimees Colombia)  
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Tsitaat president 1. Juan Manuel Santos  

Auhind innustab sõjast väsinud riiki. 

«Kutsun kõiki üles ühendama oma pingutused, oma mõistuse ja südame selle suure rahvusliku eesmärgi 

nimel. Et me kõik jõuaksime kõige tähtsama auhinnani – rahuni Kolumbias,» vahendas Santose 

pealinnas Bogotás peetud kõne ajaleht Guardian.  

«Auhinda peaks võtma kui austusavaldust Kolumbia rahvale,» lausus Nobeli komitee esinaine Kaci 

Kullmann Five. Tema sõnu peegeldas ka Santos ise, kui avalikuks tehti hommikune telefonikõne, 

millega riigipead uudisest teavitati. «Kõik Kolumbia inimesed – eriti ohvrid – on selle üle väga-väga 

õnnelikud,» kostis salvestiselt auhinnatu hääl. (Mellik, 07.10.2016).  

 

Tsitaat president 2. Iván Duque  

Colombia sai kätte üle 94 tonni kokaiini.  

Colombia juhitud rahvusvahelise operatsiooni käigus on viimase 105 päeva jooksul kätte saadud 94,2 

tonni kokaiini, mille väärtus ulatub 3,2 miljardi dollarini, teatas Colombia president Iván Duque eile. 

«Otsene võitlus narkokaubandusega on rahvusvaheline ettevõtmine, see on koordineeritud ja vastutust 

jagavad kõik riigid ühiselt,» selgitas Colombia riigipea oma avalduses. «Tänapäeval on peaaegu kõik 

riigid mingil viisil tarbijad ja tootjad.» (Reuters/PM, 30.04.2019)  
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Üllatav moment  

Suur püha: Kolumbias antakse MMi veerandfinaali vaatamiseks vaba päev.  

Homme alustatakse Brasiilias toimuval MMil veerandfinaalidega ja kaheksa parema hulka jõudis ka 

Kolumbia, kelle fännidele anti mängu vaatamiseks koguni vaba päev.  

Kolumbia kohtub homses veerandfinaalis võõrustajamaa Brasiiliaga ning Kolumbia president Juan 

Manuel Santos tahab, et tema riigi kodanikud oma rahvustiimile kaasa elaksid ja on seetõttu andnud 

kõigile riigi alluvuses töötavatele inimestele vaba päeva. Santos kuulutas homse päeva Kolumbia 

pühaks, kuid sellest hoolimata on kohalikel omavalitsustel võimalus otsustada, kas ja millistele 

töötajatele nad homse päeva siiski vabaks annavad. (Parts, 03.07.2014)  

 

Pilt 1. Colombias tabati vasaksisside rühmituse juhtivliige  

 
Mateo nime all tuntud sissiliider. FOTO: El Heraldo. (BNS, 14.07.2017)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Colombias tabati riigi viimase vasaksisside rühmituse Colombia 

Rahvusliku Vabastusarmee (ELN) komandör, teatas neljapäeval kaitseminister Luis Carlos Villegas. (BNS, 

14.07.2017)  
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Paraguay  

Ülevaade  

 

Paraguay on merepiirita riik, mis paikneb Lõuna-Ameerika mandri keskosas (Butland jt, 2021), riigi 

rahvaarv oli 2021. aasta juuli seisuga üle 7 miljoni ning pealinn on Asunción. Riigil on alates 2011. 

aastast olnud neli presidenti: Fernando Lugo (aastatel 2008–2012), Federico Franco (2012–2013), 

Horacio Cartes (2013–2018) ja Mario Abdo Benítez, kes on praegune president alates 2018. aastast. 

(The World Factbook, 2021)  

 

Lugo ametiaastatest jäi valitud ajapiiridesse kaks aastat – 2011 ja 2012 – ja teda mainiti kaks korda, 

mõlemad puudutasid tema ametist tagandamist. Lugo on rooma katoliku piiskop ning võimule saades 

tõusis ta esile kui „vaeste piiskop”, ta on konservatiivse Colorado partei liige. 15. juunil 2012. aastal 

leidis aset talunike ja politsei kokkupõrge, milles sai surma 17 inimest. 21. juunil tagandas Kongressi 

alamkoda presidendi ametist ning järgmisel päeval mõistis ülemkoda ta süüdi ebakompetentsuses ning 

eemaldas ametist. Lugo ise nimetas seda „parlamentaarseks riigipöördeks”. Mitmed Lõuna-Ameerika 

riigid seadsid tagandamise õigsuse kahtluse alla, sealhulgas Argentiina, Brasiilia, Uruguay ja 

Venezuela. 2013. aastal valiti Lugo Kongressi ülemkotta. (Ortega, 2021)  

 

Franco oli ametis aasta ning Postimehe uudistes oli teda kajastatud vaid korra: artikkel puudutas Lugo 

tagandamist. Hariduselt on Franco kirurg ning kuulub tsentristlikku-parempoolsesse Liberaalsesse 

parteisse. Ta vannutati ametisse 2012. aasta suvel, peale Lugo tagandamist ning oli seal kuni muidu 

Lugole määratud ametiaja lõpuni 2013. aasta suvel (Paraguays on presidendi ametiaeg viis aastat), kui 

presidendivalimiste käigus valiti uueks presidendiks Cartes. Franco oli Lugo ametiajal asepresident, 

mistõttu sai temast ka aastaks president. (Butland jt, 2021)  

 

Cartesist ilmus Postimehes artikleid mitmest valdkonnast: sisepoliitikast, välispoliitikast ning 

vahendati ka looduskatastroofe. Ta kuulub Colorado parteisse ning õppis Ameerika Ühendriikides 

lennundust, Paraguaysse naastes hakkas tegelema ettevõtlusega. 2013. aastal presidendivalimised 

võitnud väitis ta, et kuna tal juba on suur varandus, ei ole võimalik teda korruptiivsetesse tegevustesse 

kaasata. Samuti lubas parandada suhteid naaberriikidega, kes varem olid seadnud president Lugo 

tagandamise õigsuse kahtluse alla; moderniseerida infrastruktuuri ja julgustada erainvesteeringuid. 

Vaatamata lubadusele korruptsioon välja juurida ja nimetada ametnikke ametnisse võimete ja oskuste 

põhjal (ehk kehtestada meritokraatlik süsteem), pöörduti tema ametiaja jooksul siiski tagasi 

patronaažisüsteemi juurde (ametnikke valitakse peamiselt poliitiliste faktorite põhjal) ja seda seetõttu, 

et saada Colorado partei toetus Kongressis. President astus enne ametiaja lõppu tagasi, et saada 

Kongressi liikmeks. (Wallenfeldt, 2021)  
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Praegune president Abdo Benítez on endine senaator, Colorado partei liige ning ta võitis valimised, 

saades 46% häältest. (Butland jt, 2021) Benítes tühistas Cartesi otsuse avada Paraguay saatkond 

Ameerika Ühendriikide eeskujul Jeruusalemmas ning otsustas selle viia tagasi Tel Avivi, mis pälvis 

Palestiina välisministri tänu, kuid tekitas pingeid Iisraeliga. (Arab News, n.d.) Teda oli Postimehes 

mainitud kahes artiklis ning mõlemad olid seotud sellega, et Paraguay tahab liituda WRC sarjaga. 

Benítes on võimul olnud kolm aastat, seetõttu on ootamatu, et uudised on seotud vaid spordiga, kui oleks 

saanud kajastada näiteks saatkonna tagasi Tel Avivi viimist, mis on välispoliitiliselt oluline samm. 

(Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: ELU Postimees korpus. Brasiilia, Paraguay, Dominikaani 

Vabariik - Google'i dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Fernando Lugo  

Paraguays toimus võimupööre. 

Rahvasaadikute hinnangul ei teinud Lugo (61) piisavalt, et ära hoida eramaalt lahkuma keeldunud 

talunike ja politseinike vahel puhkenud vägivaldset kokkupõrget, milles sai surma kuus politseinikku ja 

11 talunikku, vahendas uudisteagentuur AFP. Vasakpoolse Lugo tagandamist toetasid nii parlamendi 

alamkoda kui ka senat. Alamkojas üleeile toimunud hääletusel toetas ettepanekut 76 ja vastu oli üks 

rahvasaadik, ülemkojas toetas Lugo tagandamist 39 ja vastu oli neli senaatorit.  

Kuigi Lugo asemel on presidendiks vannutatud riigi senine asepresident, 49-aastane Federico Franco, 

on toimunut riigipöördeks nimetanud Lugo tõrkunud riigipea ametist loobumast. (Tamme, 23.06.2012)  

Tsitaat president 2. Horacio Cartes  

Paraguay pealinnas hukkus politseihaarangu ajal noorpoliitik.  

Parempoolne president Horacio Cartes soovib muuta põhiseadust, et saada võimalust pärast selle 

ametiaja lõppu 2018. aasta valimistel uuesti kandideerida. Kehtiv põhiseadus lubab presidendil võimul 

olla vaid ühe viieaastase ametiaja.  

Cartesi liitlased senatis kiitsid eelnõu reedel heaks, ehkki vastaste sõnul on muudatus samm diktatuuri 

poole.  

Meetme poolt hääletas reedel senati 45 liikmest 25 - valitseva vabariikliku Colorado partei ja mitme 

opositsioonirühma esindajad.  

Seadusparanduse peab heaks kiitma ka esindajatekoda, mille 80 liikmest 44 kuulub Colorado erakonda.  

Paraguay, kus elab 6,8 miljonit inimest, keelustas presidendi tagasivalimise 1992. aastal katsena vältida 

tagasilangemist diktatuuri. (BNS, 02.04.2017)  

Tsitaat president 3. Mario Abdo Benítez  

Paraguay soovib liituda WRC-sarjaga.  

Paraguay valitsus tegi eile avalduse, kus kinnitas soovi tuua riiki autoralli MM-sarja etapp. 2017. aasta 

Dakari ralli eduka võõrustamise järel plaanib Paraguay riik taotleda ka WRC etapi korraldamist, 

vahendab L'Équipe. Lisaks valitsusele toetab ralli läbiviimist ka president Mario Abdo Benítez, kes on 

juba kohtunud ka kohalike autospordi eestvedajatega. (Postimees Sport, 25.12.2019)  
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Üllatav moment  

Termiidid hävitavad Paraguay presidendi paleed. 

Arhitekt Gustavo Glavinchi sõnul on termiitide rünnaku ohvriks langenud ehitise puidust osad nagu 

laed, talad ja põrandad, edastab BBC.  

Praeguse seisuga on ajaloolise palee läänetiiva puitosad peaaegu täiesti hävinenud. Glavinich hoiatas, 

et lisaks termiitidele ohustavad 19. sajandil rajatud ehitist ka nahkhiired. «2012. aastal investeeriti viis 

miljonit dollarit päästmaks palees asuvaid presidendiruume, sõjakabinetti ja tseremoniaalsaali,» lausus 

asjatundja.  

Ta lisas, et rahaliste vahendite vähesuse tõttu on Palacio de los Lopezi ülejäänud osad väga halvas 

seisus. (Hein, 13.05.2014)  

Pilt 2. Paraguay avas USA eeskujul saatkonna Jeruusalemmas  

 
Iisraeli president Reuven Rivlin embamas Paraguay presidenti Horacio Cartesi. Foto: Ronen Zvulun 

/REUTERS/Scanpix Paraguay avas USA eeskujul saatkonnas Jeruusalemmas. (BNS, 21.05.2018)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Paraguay president Horacio Cartes avas täna oma riigi saatkonna 

Jeruusalemmas. (BNS, 21.05.2018)  
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Peruu  

Ülevaade  

 

Peruu asub Lõuna-Ameerikas Vaikse ookeani rannikul. Põhjas ulatub territoorium peaaegu ekvaatorini. 

Kogu maad läbib selgroona Andide mäestik. Peruu rahvaarv on 2021. aasta seisuga 33 miljonit. Pealinn 

on Lima. Vahemikus 2011–2021 on Peruul olnud kokku seitse presidenti: Alan García (2006–2011), 

Ollanta Humala (2011–2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018), Martín Vizcarra (2018–2020), 

Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (alates 2021. aasta suvest 

praeguseni). (Davies jt, 2021)  

García on Peruu president olnud kaks ametiaega. Varem oli García riigi president 1985–1990. Tema 

teisest presidendiperioodist olulisi uudiseid Postimehes ei kajastatud. Garcíaga seotud uudis avaldati 

2019. aastal. Nimelt sooritas ekspresident enesetapu hetkel, kui politsei tuli teda altkäemaksu 

süüdistusega vahi alla võtma. Humala valitsemisperioodi jooksul leidsid Postimehes kajastamist 

üksikud uudised. Teemade ring oli lai, ulatudes Machu Picchust rahutuste ja narkootikumide vastase 

võitluseni. Peale valitsemisaja lõppu, 2017. aastal on Postimehes avaldatud uudis, et Humala viibib 

vanglas, süüdi mõistetuna altkäemaksu võtmises. Postimees kajastas Kuczynski valimiskampaania 

aegset pingsat võitlust vastaskandidaadi Keiko Fujimoriga. Samuti kajastati korruptsiooni tõttu vangi 

mõistetud ekspresidendi Alberto Fujimori amnesteerimist vanglast. 2018. aastal astus Kuczynski tagasi, 

ennetamaks umbusaldamist seoses altkäemaksu võtmisega. Vizcarra valitsemisperioodi silmatorkavad 

teemad Postimehes on seotud välispoliitikaga. Peamiselt puudutavad uudised suhteid Ameerika 

Ühendriikide ning Venezuelaga. Lisaks ridamisi uudiseid tema tagandamisest, põhjuseks esimese 

tagandamise nurjumine. Taaskord süüdistati endist presidenti altkäemaksu võtmises. Peale seda, kui 

parlament Vizcarra ametist kõrvaldas, algasid riigis rahutused, et avaldada meelt tema tagandamise 

vastu. Merino oli Peruu president 10. novembrist 2020. a kuni 15. novembrini 2020. a. Tema 

valitsemisperioodi uudised kirjeldavad rahutusi seoses eelkäija tagandamise, tema presidendiks 

valimise ja viimaks tagasi astumisega. Sagasti valitsemisperioodi valdavaks teemaks Postimehes olid 

taaskord valimised, sest 2021. aasta suvel toimusid Peruus korralised presidendivalimised. Castillo on 

Peruu president alates 28. juulist 2021. Vaadeldava perioodi uudised kajastavad presidendiks 

kandideerimise kampaaniat ja vastasseisu oponendi Keiko Fujimoriga.  

Vaadeldava perioodi Peruu presidentidega seotud Postimehe uudiste põhjal joonistub selgelt välja üks 

teema – korruptsioon. Jääb kõlama, et Peruu on väga korrumpeerunud riik. 2011–2021 riiki valitsenud 

seitsmest presidendist neli on kas süüdi mõistetud või süüdistatavad korruptsioonis. Arvestatav hulk 

uudiseid kajastavad ka uuritava perioodi eelseid riigi presidente just korruptsiooni süüdistustega seoses. 

(Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: Korpus Postimees Peruu)  
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Tsitaat president 1. Alan García  

Peruu ekspresident lasi end vahistamisel maha. 

Peruu ekspresident Alan Garcia lasi end maha, kui politsei tuli täna teda altkäemaksusüüdistustega 

seoses vahi alla võtma.  

Garcia viidi küll Limas asuvasse haiglasse, kus konstateeriti tema surm.Garciat süüdistati altkäemaksu 

võtmises Brasiilia ehitusfirmalt Odebrecht. Ekspresident seevastu eitas kõiki süüdistusi. Siseminister 

Carlos Moran ütles, et kui politseinikud saabusid Garcia koju teda vahistama, palus ekspresident luba 

teha telefonikõne ning läks teise ruumi ja sulges ukse. Mõni minut hiljem kõlas lask. Ukse maha 

lõhkunud korravalvurid leidsid eest toolil istuva presidendi, kes oli endale kuuli pähe lasknud. 

(BBC/PM, 17.04.2019)  

 

Tsitaat  president 2. Ollanta Humala  

Peruus lahvatanud vägivallas sai surma neli ja viga kümneid inimesi. 

Peruu pealinnas Limas jätkus laupäeval vastasseis kauplejate ja politseinike vahel, kellele oli antud käsk 

kolida tänavaturg uude kohta, surma sai neli inimest, teatasid võimuesindajad. La Parada turul 

lahvatanud vägivallas sai vigastada veel 46 tsiviilisikut ja 66 politseiametnikku. Vahistatud on 77 

inimest.Politsei kasutas märatseva rahvamassi ohjeldamiseks pisargaasi ja lasi lõpuks käiku ka 

tulirelvad.  

«Nad kasutasid ära ühe vigasaanud politseiniku kukkumist ja üritasid teda ära tappa. See on täiesti 

ebainimlik ja häbiväärne käitumine. Täielikult loomastunud metslased,» kurjustas president Ollanta 

Humala. (AFP/AP/BNS, 27.10.2012)  

 

Tsitaat president 3. Pedro Pablo Kuczynski  

Peruu president andis vanglakaristust kandnud endisele riigipeale armu.  

Peruu president Pedro Pablo Kuczynski teatas pühapäeval, et andis "humanitaarsetel põhjustel" armu 

riigi endisele liidrile Alberto Fujimorile, kes kandis 25-aastast vanglakaristust inimõigusrikkumiste, 

korruptsiooni ja nn surmarühmade sanktsioneerimise eest. Fujimori (79) esitas armuandmistaotluse 

rohkem kui aasta tagasi, viidates oma halvenevale tervisele. (DW/AFP/BNS, 25.12.2017)  

 

Tsitaat president 4. Martín Vizcarra  

Peruu president kutsus Ameerika liidreid korruptsiooniga võitlema.  

Peruu president Martin Vizcarra avas laupäeval Limas Ameerika riikide tippkohtumise üleskutsega kiita 

heaks deklaratsioon meetmetest korruptsiooni takistamiseks.  

Deklaratsioon kiideti heaks aplausiga, kuid kõik ei olnud üksmeelel selles, kuidas korruptsiooni välja 

juurida. Boliivia president Evo Morales ütles oma kolleegidele, et kapitalistlik süsteem võimaldab 

korruptsioonil õitseda ja tuleb seetõttu lammutada. Ta nimetas USA-d suurimaks ohuks maailmarahule 
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ja demokraatiale.  

Tippkohtumise põhiteema on seekord võitlus korruptsiooniga. (BNS, 14.04.2018)  

 

Tsitaat president 5. Manuel Merino  

Viis päeva ametis olnud Peruu president teatas tagasiastumisest. 

Vaid viis päeva ametis olnud Peruu ajutine president Manuel Merino astus esmaspäeval tagasi, 

vallandades pealinnas Limas suured tänavapidustused.  

«Ma tahan kogu riigile teada anda, et ma astun tagasi,» lausus Merino telepöördumises pärast seda, kui 

temavastaste meeleavalduste mahasurumisel oli hukkunud kolm inimest.  

59-aastane Merino pani ameti maha kohe pärast kriisiistungit kongressis, kus teda ärgitati tagasi astuma 

enne kella kuut õhtul kohaliku aja järgi. Kongress peaks uue presidendi nimetama samal ajal algaval 

uuel istungil. Tuhanded inimesed tulid tänavaile protestima pärast Merino eelkäija Martin Vizcarra 

tagandamist korruptsioonisüüdistuste tõttu. Esmaspäevasel tagandamisprotsessil eitas Vizcarra 

kategooriliselt kõiki süüdistusi. (AFP/BNS, 15.11.2020  
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Üllatav moment  

Peruu riik annab Göteborgi linna iidsete tekstiilide pärast kohtusse. 

Peruu süüdistab Göteborgi Peruu iidsete tekstiilide vargusega seotuses, edastab AFP. Presidendi Alan 

Garcia sõnul nõuab Peruu Göteborgilt tagasi selle linna muuseumis olevaid esemeid.Tegemist on 

Paracase kultuuri ajast pärit tekstiiliga, mille vanus on rohkem kui 2000 aastat.Paracase kultuur 

eksisteeris Peruu lõunarannikul ning selle õitseaeg algas umbes 100 aastat eKr ning kestis kuni 200 

aastat pKr. Paracase kultuuri kohta saadi esimesed andmed ja tõendid 1920. aastatel tehtud 

väljakaevamistel.  

«Meil on õigus pöörduda rahvusvaheliste organite poole. Interpoli abiga loodame jõuda meie iidse 

tsivilisatsiooni ajast pärit tekstiilide röövijate ja hangeldajate jälile,» lausus president Garcia. (Hein, 

05.07.2011)  

Pilt 3. Protestijate tapmine viis ametist Peruu värske presidendi  

 
Peruu tagandatud presidendi Martín Vizcarra toetajad kannavad laupäeval Limas meeleavaldajat, kes on viga 

saanud kokkupõrgetes märulipolitseinikega. FOTO: Ernesto Benavides/AFP/Scanpix. Protestijate tapmine viis 

ametist Peruu värske presidendi. (The Guardian/Reuters/AFP/PM 16.11.2020)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Nädal aega Peruus kestnud protestid president Martín Vizcarra ametist 

kõrvaldamise vastu nõudsid nädalavahetusel vähemalt kolme inimese elu, mispeale astus eile tagasi vähem 

kui nädala ametis olnud ajutine riigipea Manuel Merino. (The Guardian/Reuters/AFP/PM 16.11.2020)  
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Dominikaani Vabariik  

Ülevaade  

 

Dominikaani Vabariik asub Hispaniola saarel Kariibi meres ning piirneb läänes Haitiga. Riigi 

populatsioon oli 2021. aasta juuli seisuga üle 10 miljoni inimese, pealinn on Santo Domingo, 

kus elab üle 3 miljoni inimese. Riigi presidendid alates 2011. aastast on olnud: Leonel 

Fernández (aastatel 1996–2000 ja 2004–2012), Danilo Medina (aastatel 2012–2020) ja praegu 

on president Luis Abinader (astus ametisse 2020. aastal). (The World Factbook, 2021)  

 

Fernándeze ametiaastatest jäi valimisse kaks aastat – 2011 ja 2012 – ning ilmus vaid üks 

artikkel, kus tema nime mainiti ning see avaldati neli aastat peale Fernándeze ametiaja lõppu 

ning puudutas dialoogi alustamist Venezuela poliitiliste blokkide vahel. Fernández on 

hariduselt jurist ning töötanud ka õpetaja ning ajakirjanikuna.  on Dominikaani Vabastuse 

Partei (PLD ehk Partido de la Liberación Dominicana) liige ning kandideeris selle partei alt ka 

presidendiks. (Britannica, 2020)  

 

Medinast oli Postimehes alates 2011. aastast ilmunud viis artiklit ning kolm neist olid seotud 

valimistega, üks välispoliitikaga (saatkonna avamine Hiinas) ning üks puudutas kuritegevust. 

Medinal on kraad majanduses ja oli varem Kongressi liige ning 1996. aastal sai eelmise 

presidendi Fernándeze personalijuhiks ning on samuti PLD liige. (Wallenfeldt, 2021)  

 

Abinaderist polnud Postimehes ühtegi artiklit, mis on mõneti ka loogiline: ta sai presidendiks 

alles 2020. aastal ning ka varasemaid presidente on mainitud vähe. Abinader on ärimees ning 

Modernse Revolutsiooni partei (RPM ehk Partido Revolucionario Moderno) liige. (González, 

2021) (Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: ELU Postimees korpus. Brasiilia, Paraguay, 

Dominikaani Vabariik - Google'i dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Leonel Fernández  

Välisvahendajad tahavad alustada dialoogi Venezuela poliitiliste blokkide vahel. 

Hispaania, Panama ja Dominikaani Vabariigi vahendajad ütlesid neljapäeval Caracases, et üritavad 

alustada "üleriigilist dialoogi" Venezuelas vältava poliitilise vastasseisu lõpetamiseks. "Palun 

rahvusvahelisel kogukonnal toetada seda üleriikliku dialoogi eesmärki ning kavatseme mõistliku aja 

jooksul paika panna ka ajakava," lausus meeskonna juht, Hispaania endine peaminister Jose Luis 

Rodriguez Zapatero.  

Zapatero tegi avalduse pärast kohtumist Venezuela presidendi Nicolas Maduro ja opositsioonijuhtidega.  

Meeskonda kuuluvad ka Panama ja Dominikaani Vabariigi ekspresident Martin Torrijos ja Leonel 

Fernandez. (BNS, 20.05.2016)  

 

Tsitaat president 2. Danilo Medina  

Dominikaani Vabariigi presidendivalimised võitis Medina. 

Dominikaani Vabariigis korraldatud presidendivalimised võitis valitsuspartei kandidaat Danilo Medina, 

teatas esmaspäeval keskvalimiskomisjon.  

Kui kokku oli loetud 99 protsenti häältest juhtis Medina 51 toetusprotsendiga oma pearivaali 

ekspresident Hipolita Meija ees, kes oli kogunud 47 protsenti häältest. Esimeses voorus võitmiseks oli 

vaja rohkem kui 50 protsendilist toetust.  

«Selle võiduga ma tahan Dominikaani Vabariigi ühendada,» ütles enda juba varem võitjaks kuulutanud 

Medina. (BNS, 21.05.2010)  
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Üllatav moment  

Dominikaani Vabariik avas saatkonna Hiinas. 

Dominikaani Vabariik avas Hiina pealinnas Pekingis oma saatkonna, paar kuud pärast suhete 

katkestamist Taiwaniga.  

Hiina välisminister Wang Yi sõnas avamistseremoonial täna, et Dominikaani otsus luua diplomaatilised 

sidemed Pekingiga teenib Dominikaani rahva põhihuve ja vastab praegustele trendidele täielikult.  

Dominikaani president Danilo Medina viibis tseremoonial kohal. President kohtus oma Hiina 

ametivenna Xi Jinpingiga reedel. (DW/AFP/BNS, 03.11.2018)  

Pilt 4. Dominikaani Vabariigi presidendivalimised võitis Medina  

 
Danilo Medina. Foto: SCANPIX. (BNS, 21.05.2012)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Dominikaani Vabariigis korraldatud presidendivalimised võitis 

valitsuspartei kandidaat Danilo Medina, teatas esmaspäeval keskvalimiskomisjon. (BNS, 21.05.2012)  
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Grupp 4. Kuuba, Argentina, Haiti, Costa Rica  

 

Enne lugemist  

1. Mis mõtteid iga pilt tekitab?  

2. Millisesse kategooriasse pildid kuuluvad (kuritegevus, ajalugu, sotsiaalvaldkond, majandus, 

loodus, poliitika)? Palun märkige vastus üles.  

3. Mis mulje pildid piirkonnast jätavad? Püstitage hüpotees, millest artiklid võivad rääkida! 

Palun märkige vastus üles. 
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Kuuba  

Ülevaade  

 

Kuuba vabariik hõlmab suurema osa Kuuba saarest ja seda ümbritsevad väiksemad saared. 

Kuuba asub Kariibi meres, piirnedes läänest Mehhiko lahega ning idast ja põhjast Atlandi 

ookeaniga. Kuuba rahvaarv on 2021. aasta seisuga 11 miljonit, pealinn on Havanna. Kuuba 

riigikorraks on kommunism. Aastatel 2011–2021 on riigil olnud kaks presidenti: Raúl Castro 

(2008–2018) ning Miguel Díaz-Canel on Kuuba riigipea alates 2018. aastast. (Britannica, 

2021)  

Raúl Castro päris võimu oma vanemalt vennalt Fidel Castrolt. Postimees on kajastanud 

Castroga seotud uudistes olulisel määral tagasivaatavalt tema venna Fideliga seotud tegevusi. 

Lisaks on olulisel kohal suhted naaberriikidega, eelkõige Ameerika Ühendriikidega ning 

arvestatav hulk majandusuudiseid.  

Díaz-Caneli valitsemisajal on uudiste hulk ja ilmumissagedus Postimehes oluliselt väiksem 

võrreldes tema eelkäijaga. Peamised teemad on seotud majandusega: elukalliduse tõus, 

toiduainete ja ravimite puudus. Samuti on viimastel aastatel taas pingestunud suhted Ameerika 

Ühendriikidega, mis eelmise riigijuhi valitsemise ajal näitasid olulisi paranemise märke.  

Kahe riigijuhi valitsemisajal olid peamiste teemadena Postimehes 2011–2021 kajastatud 

majandusega seotud uudised ning välispoliitikaga seonduv ehk suhted välisriikidega (eelkõige 

USA-ga, vähesel määral Venezuela ning Venemaaga). Kõige suurem erinevus kahe riigipea 

meediakajastuses vaadeldaval perioodil oli Raúl ja Fidel Castroga seotud intensiivne uudiste 

avaldamine, mis Díaz-Caneli valitsemisajal ei ole jätkunud, millest võib järeldada, et 

avalikkuse huvi tuntud Castro perekonna vastu on endiselt suur. (Postimees.ee uudiste korpus 

on saadaval siin: Korpus Postimees Kuuba)  
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Tsitaat president 1. Raúl Castro  

Kuuba liider Raúl Castro lendas Ühendriikidesse.  

Castro kutsus eelmisel nädalal telefonivestluses USA riigipead Barack Obamat kiirendama kahe riigi 

suhete arendamist.  

Havanna teatel rõhutas Castro vajadust laiendada seni rakendatud meetmete haaret ning kordas 

üleskutset lõpetada alates 1962. aastast kehtinud USA kaubandusembargo. Valge Maja andmetel 

arutasid liidrid võimalusi kahepoolse koostöö edendamiseks, seda vaatamata erimeelsustele mitmetes 

tähtsates küsimustes. (BNS, 25.09.2015)  

Tsitaat president 2. Miguel Díaz-Canel  

KOHALIK VAADE. Kas Castrote ajastu lõpp tähendab uut Kuubat?  

Castrote ajastu – pärimusliin, mis kannab peaaegu monarhiaga võrreldavat pärandit ja hoiab tähtsat 

kohta ajaloos – on lõppenud. Nimi Castro seostub esmajoones külma sõja ja revolutsiooniga. Kas aga 

poolmüütiliselt Fidel Castro vennalt Raúl Castrolt presidendikoha üle võtnud Miguel Mario Díaz-Caneli 

võimule tulekuga ka midagi muutub?  

«Oleme ustavad revolutsiooni ajaloolise juhi Fidel Castro pärandile ning praeguse revolutsioonilise 

protsessi juhi Raúl Castro vapruse ja õpetuste seatud eeskujule,» lausus Díaz-Canel rahvuskogu ees 

presidendivannet andes. «Raúl Castro juhib riigi oleviku ja tuleviku kohta kõige tähtsamate otsuste 

tegemist. Ta on Fideli parim õpilane, kuid lõi revolutsioonilise tööga juurde ka lisaväärtust,» sõnas 

Diaz-Canel. (Brandoli, 21.04.2018)  
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Üllatav moment Raúl Castro  

Kuubalased hakkavad pärast poolt sajandit makse maksma.  

Kuuba rahvusassamblee kavatseb hakata 23. juulil algaval istungjärgul arutama president Raúl Castro 

välja pakutud maksureforme, teatas eile ametlik meedia.  

Pärast poolt sajandit ilma maksudeta tekivad paljudel kuubalastel reformide jõustumisel 

maksukohustused. Ameerika ainus kommunistlik valitsus kavatseb järk-järgul hakata sisse viima makse 

kinnisvaralt, tuludelt ning ka kommunaalteenustelt nagu gaas ja kanalisatsioon. Raúl Castro, kes võttis 

2006. aastal valitsemise üle oma põduraks jäänud vennalt Fidelilt, on käivitanud mõned mõõdukad 

reformid, et saareriigi ebaefektiivset ning peamiselt tsentraalselt juhitud majandust veidi elavdada. Seni 

ei ole president siiski turumajandusliku kapitalismi poole pöördunud. Kuuba erasektoris on praegu 

hõivatud 400 000 inimest ehk ligi 150 protsenti rohkem sestsaadik, kui 2010. aastal piiranguid 

eraettevõtlusele vähendati. Muu hulgas on praegu lubatud pool sajandit keelatud olnud autode ja hobuste 

müümine. Kuuba keskmine palk on alla 20 dollarit kuus. (BNS, 15.07.2012)  

 

Pilt 1. Kommunistlikus Kuubas sõlmiti esimene geiabielu 

 
Foto: Scanpix. (Püvi, 14.08.2011)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Eile toimunud laulatusel abiellusid transseksuaal Wendy Iriepa ja 

geiaktivist Ignacio Estrada, olles sellega esimesteks homoseksuaalideks, kes abiellusid kommunistlikus 

Kuubas. (Püvi, 14.08.2011)  
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Argentina  

Ülevaade  

 

Argentina on Lõuna-Ameerika riik, mis katab suure osa mandri lõunaosast. Tegemist on pindalalt 

kaheksanda riigiga maailmas. Argentina võib jagada neljaks üldiseks piirkonnaks: põhjaosaks, 

Pampaks, Patagooniaks ja Andide mägedeks. Pealinn on Buenos Aires ja elanikke üle 45 miljoni. 

Argentina on kahe seadusandliku kojaga liiduvabariik; riigi- ja valitsusjuht on president (Britannica, 

2021). Argentinas on olnud aastatel 2011–2021 kolm presidenti: Cristina Fernández de Kirchner 

(2007–2015), Mauricio Macri (2015–2019) ja Alberto Fernández (alates 2019. aastast praeguseni).  

Kirchner on Argentina jurist ja poliitik, kellest 2007. aastal sai esimene naissoost Argentina president. 

Ta järgnes ametis abikaasa Néstor Kirchnerile (president 2003–2007). Ta jätkas populaarsete 

sotsiaalprogrammidega ja 2010. aastal allkirjastas seaduse, mis tegi Argentinast esimese riigi Ladina-

Ameerikas, mis lubab samasooliste abielu. 2011. aastal võitis ta kergesti tagasivalimise, kuid tema teist 

ametiaega raskendasid tõusev inflatsioon ja õigusvaidlused võlausaldajatega võlgade 

ümberstruktureerimise üle. Tema kahe ametiaja jooksul leidis aset mitu korruptsiooniskandaali, mille 

järel toimus ka meeleavaldusi tema võimu vastu (Britannica, 2016). Postimehes on teda kujutatud kui 

kompleksset presidenti, kes pani aluse riigi kärbeteprogrammile, kuid keda süüdistatakse ka 

korruptsioonis ja kritiseeritakse mitmete teravate väljaütlemiste eest.  

 

Macri on Argentina spordijuht ja poliitik. 2003. aastal asutas Macri erakonna Pühendumus Muutusele 

(CPC), mis pani aluse järglasparteile Vabariiklik Ettepanek (PRO). Macri püüdis järk-järgult ellu viia 

turule orienteeritud reforme. Ta ühildas riigi järkjärgulise neoliberalismiga ja avas Argentina uuesti 

rahvusvahelistele turgudele, kaotades valuutakontrolli, restruktureerides riigivõlga ja avaldades 

vabaturu lahendusi (Wallenfeldt 2021). Postimehes on teda kujutatud kui rahu pooldajat ning rahva 

lemmikut, kes tuleb rahva soovidele vastu ja peab lubadustest kinni.  

 

Fernández on poliitik ja advokaat. Fernández oli olnud Cristina Fernández de Kirchneri abikaasa ning 

Néstor Kirchneri kampaaniajuht ja personaliülem tema presidendiks oleku ajal. Argentina majanduslike 

raskuste leevendamiseks lubas Fernández vähendada inflatsiooni, tõsta palku, langetada 

intressimäärasid, pidada uuesti läbirääkimisi Macri taotletud 56 miljardi dollari suuruse päästepaketi üle 

ja pöörata tagasi pensionireform, mille tema oponent presidendiks kandideerides läbi surus (Wallenfeldt 

2020). Postimees ei võta Fernándezest kirjutamisel kindlat osapoolt ning raporteerib riigis juhtuvat ilma 

karakterit analaüüsimata, seega on presidenti kujutatud kui inimest, kes hoolib oma rahvast ja tagab 

neile majanduslikult soodsad tingimused. (Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: ELU Postimees 

korpus_Argentina_Guatemala_Nicaragua - Google'i dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Cristina Fernández de Kirchner  

Cristina Fernández de Kirchner plaanib Argentina luure reformida.  

Argentina president Cristina Fernández de Kirchner teatas, et plaanib reformida riigi luureameti, kuna 

see ei vasta tänapäeva nõuetele. Presidendi sõnul luuakse asemele uus föderaalne luureorgan, mille 

tegevus on paremini kontrollitav ja läbinähtavam, edastab mtv.fi.  

Argentina luure reformimise põhjuseks on prokurör Alberto Nismani surm selle kuu alguses. Valitsuse 

sõnul saab Nismani surma seostada võimuvõitlusega Argentina luures. (Hein, 27.01.2015)  

Tsitaat president 2. Mauricio Macri  

Argentina president lubas muudatusi riigi edendamiseks.  

Argentina president Mauricio Macri lubas teisipäeval muudatusi, mööndes, et Lõuna-Ameerika riik on 

pankrotis, kehvas seisus relvajõududega ning haaratud narkokaubandusest. Macri astus presidendi 

ametisse detsembris, lubades moderniseerida majandust välisinvestorite abil, võidelda korruptsiooni 

vastu ning lahendada lahkhelid USA võlausaldajatega. Argentiinal on üüratu potentsiaal, rõhutas ta.  

«Kõigepealt aga tuleb möönda, et olukord pole hea,» sõnas president. (BNS, 01.03.2016)  

Tsitaat president 3. Alberto Fernández  
Argentina president palus tervishoiuministril skandaali tõttu ametist lahkuda. Argentina president 

Alberto Fernandez palus reedel ametist lahkuda tervishoiuministril Gines Gonzalez Garcial, kui selgus, 

et tema sõbrad on vahele trüginud vaktsineerimise järjekorras, edastas kohalik meedia. Meedia andmetel 

käskis riigipea oma personaliülemal paluda ministri tagasiastumist. Seni on Argentinas vaktsineeritud 

ainult tervishoiutöötajaid ja üle 70-aastaste inimeste vaktsineerimine algas alles kolmapäeval Buenos 

Airese provintsis.  

Skandaal puhkes pärast seda, kui 71-aastane ajakirjanik Horacio Verbitsky teatas raadios, et tänu 

pikaajalisele sõprusele tervishoiuministeriga on ta juba vaktsineeritud. (AFP/BNS, 20.02.2021)  
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Üllatav moment 

 
Argentina president adopteeris juudi, et poisist ei saaks libahunti. 
 

Argentina legendi kohaselt muutub pere seitsmes poeg esimesel reedel pärast 13. sünnipäeva esimest 

korda libahundiks. Hispaania keeles on selle kohta kasutusel väljend El Lobison. 

Presidendi poolne adopteerimine algatati 1907. aastal ning 1973. aastal laiendati seda ka tüdrukutele. 

Praegusel ajal on Argentina perekondades märgatavalt vähem lapsi ning seitsme lapsega pered on 

haruldased. Kuid ka nüüd võib seitsmendast pojast või tütrest saada presidendi adoptiivlaps. Sellega 

kaasnevad ka mitmed hariduslikud privileegid.   

Argentina presidendi sõnul on Yair esimene juudipoiss, kes on presidendi poolt adopteeritud. Kuni 2009. 

aastani sai adopteerida vaid katoliiklaste lapsi. (Hein, 31.12.2014) 

 

Pilt 2. Argentinas esitati korruptsioonisüüdistus ekspresident Kirchnerile.  

 

Argentina ekspresident Cristina Kirchner. FOTO: Reuters/Scanpix (AFP/BNS, 17.09.2018)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Argentinas esitati korruptsioonisüüdistus ekspresident Cristina 

Kirchnerile ja kohtunik taotles ühtlasi parlamendilt tema vahistamiseks puutumatuse võtmist, teatas 

esmaspäeval kohalik meedia. (AFP/BNS, 17.09.2018)  
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Haiti  

Ülevaade  

 

Haiti asub Kariibi meres ja hõlmab Hispaniola saare läänepoolset kolmandikku ja selliseid 

väiksemaid saari nagu Gonâve, Tortue (Tortuga), Grande Caye ja Vache. Pealinn on Port-au-

Prince. Haiti, mille elanikkond pärineb peaaegu täielikult Aafrika orjadest, saavutas 1804. 

aastal Prantsusmaalt iseseisvuse, mis teeb sellest Ameerika Ühendriikide järel teiseks riigiks 

Ameerika maailmajaos, mis vabanes koloniaalvõimust. Viimase kümne aasta jooksul on Haitil 

olnud kaks presidenti, Michel Martelly (2011–2016) ning Jovenel Moïse (2017–2021), kes 

mõrvati juulis 2021. (Ferguson jt, 2021)  

Postimees Grupi artiklid tõid välja informatsiooni, et Martelly tuli võimule kohe peale 

katastroofilist maavärinat, mis hävitas üle 100 000 inimese elu. Martelly oli enne presidentuuri 

kuulus ja armastatud muusik. Ta lubas riigi uuesti üles ehitada ja tuua väljastpoolt uusi 

investeeringuid, mida ta ka osaliselt tegi. Riigi juhtimine aga takerdus poliitilistesse 

erimeelsustesse parlamendiga ja peale 2016. aastat ei saanud Martelly enam osaleda kõrgemas 

poliitikas. (Hollar, 2021) Artiklid andsid presidendist ülevaate, kui poliitikust, kes tahaks riiki 

üles ehitada, kuid suur kriis ja valitsusliikmete korruptsioonijuhtumid ei lasknud õigeid otsuseid 

läbi suruda.  

Moïse tuli võimule 2017. aastal, kuid 2021. aasta suvel ta mõrvati. Moïse oli eelnevalt ettevõtte 

juht, mistõttu tema peamine lubadus oli reformida Haiti majandust. Kuid arengud takerdusid 

lahkhelidele opositsiooniga. Halvasti mõjusid tihti toimuvad meeleavaldused, majanduslik 

olukord, haigused ja kuritegevus. Kõik see tekitas ebastabiilsust, mis päädis presidendivastase 

atentaadiga. (Ferguson jt, 2021) Meediakajastus Moïse kohta keskendus tema surmale atentaadi 

läbi ning tema poliitilised vaated ja tegevused ei tulnud artiklitest välja. (Postimees.ee uudiste 

korpus on saadaval siin: ELU Postimees korpus Haiti, Venezuela docx - Google'i dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Michel Martelly  

Haiti ootab paremat aega.  

2010. aasta maavärina järel lubas maailm Haiti üles ehitada, kuid vaatamata headele kavatsustele pole 

suured plaanid teostunud.  

Kolm aastat pärast seda kui Haitit tabas üks inimkonna ajaloo ohvriterohkemaid maavärinaid, elab seal 

ligi 360 000 inimest siiani ajutistes telklaagrites, kus nad on kaitsetud kuritegevuse, koolera ja tormide 

ees.  

Maavärinas magnituudiga seitse 2010. aasta 12. jaanuaril hukkus Haitil eri andmetel 230 000 – 316 000 

inimest, täpset arvu on võimatu kindlaks teha. Riigis, mis oli juba enne katastroofi läänepoolkera 

vaeseim, jäi päevapealt 1,5 miljonit inimest koduta. (Vosman, 14.01.2013)  

Tsitaat president 2. Jovenel Moïse  

Abikaasa: Haiti president mõrvati silmapilgu jooksul  

Haiti tapetud presidendi Jovenel Moïse abikaasa sõnul leidis salamõrv aset silmapilgu jooksul. Moïse 

tapeti kolmapäeval varahommikul tema enda kodus, rünnakus sai haavata ka presidendi abikaasa. Haiti 

võimude andmeil oli ründajaid 28, neist 26 colombialast ja kaks Haiti päritolu ameeriklast. Rünnak on 

veel enam destabiliseerinud Ameerika vaeseimat riiki, mis oli juba niigi institutsionaalses kriisis. 

(AFP/STT/BNS, 11.07.2021)  
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Üllatav moment Michel Martelly  

Afganistanist Haitile?  

Ois prudent – ole ettevaatlik – on Haitis üks levinumaid lauseid. 2010. aasta katastroofilisele 

maavärinale järgnes kooleraepideemia. Haiti riigisisesed institutsioonid on nõrgad ning aastaid on 

lokanud kuritegevus, vaesus ja korruptsioon. Omajagu ütleb juba asjaolu, et president mõrvati oma 

kodus. Liidri puudumine raputab Haiti niigi nõrka vundamenti. USA on püüdnud viimastel aastatel Haiti 

pilvisest taevast mööda vaadata. Viimased sündmused seavad USA aga vahetu humanitaarse ja 

poliitilise kriisi ette. (Eglit, 13.07.2021)  

 
Pilt 3. Haiti maavärinast möödus kaks aastat.  

 
Telklinnak Haiti pealinnas Port-au-Prince`is FOTO: SCANPIX (Hein, 13.01.2012)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Eile möödus Haitil palju kahju tekitanud maavärinast kaks aastat. (Hein, 

13.01.2012) 
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Costa Rica  

Ülevaade  

 

Costa Rica vabariik asub Kesk-Ameerikas. Riigi kitsaimas kohas on Vaikse ookeani ja Kariibi mere 

vaheline kaugus vaid umbes 120 km. 2021. aastal oli Costa Rica rahvaarv üle 5 miljoni. Neist ligi neli 

viiendikku on Euroopa päritolu, viiendiku moodustavad mestiitsid ja vähem kui 1% Costa Rica 

elanikkonnast on tänapäeval põlisrahvad. Costa Rica pealinn on San José. Kesk-Ameerika riikidest 

peetakse Costa Ricat kõige stabiilsemaks ja demokraatlikumaks. Costa Rica on tuntud oma tugeva 

keskkonnakaitse ja arvukate rahvusparkide kaitsmise poolest. (Elbow jt, 2021) Alates aastast 2011 on 

Costa Rical olnud 3 presidenti: Laura Chinchilla Miranda (valitsusaeg 2010–2014), Luis Guillermo 

Solís Rivera (2014–2018) ja Carlos Alvarado Quesada (2018–2022).  

 

Chinchilla oli Costa Rica esimene naispresident. Ta on politoloog ja ekspert justiits-, politsei- ja avaliku 

julgeoleku valdkonnas. Lisaks on ta õppinud sotsiaalteadust Washingtonis Georgetowni ülikoolis. Enne 

presidendiks valimist, oli Chinchilla riiklikku rände- ja välismaalaste nõukogu juht, riikliku 

uimastinõukogu (CONADRO) juhatuse liige, Costa Rica avaliku julgeoleku aseminister, justiitsminister 

ja asepresident. Peaaegu Chinchilla ametiaja algusest peale õõnestas tema administratsiooni rida 

skandaale, mille tulemusel astusid tagasi paljud valitsuskabineti ministrid ja see aitas kaasa tema 

kasvavale ebapopulaarsusele. Chinchillat süüdistati, et ta on poliitik, kellel puuduvad oma ideed ja 

iseseisvus. Ta oli väga katoliiklik, olles vastu nii abordile kui ka homoseksuaalide vahelisele 

tsiviilabielule. (Ortiz de Zárate, 2016) Chinchilla nime ei mainitud Postimees Grupi üheski artiklis.  

 

Solís on ametilt politoloog, ajaloolane, diplomaat, kirjanik ja õppejõud. Ametisse astudes rõhutas ta 

oma võitlust majandusliku ja sotsiaalse polariseerumise vastu, seadis oma valitsuse tegevuse 

alustaladeks sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamise, korruptsioonivastase võitluse ja töökohti loova 

majanduskasvu edendamise. (Ortiz de Zárate: 2021) Solísi nime sisaldavaid artikleid ilmus Postimehes 

üks, mis ei käsitlenud presidendi poliitilist ega ka isiklikku elu vaid kunstivarade tagastamist Costa Rica 

riigile.  

 

Alvarado on ametilt politoloog, ärijuht ja kommunikatsiooni ekspert. Solísi ametiajal töötas ta 

inimarengu, töö ja sotsiaalkindlustuse valdkonna eest vastutava ministrina ning saavutas tulemusi 

vaesuse vähendamisel. Oma valitsemisajal on ta lubanud keskenduda ülemäärase riigieelarve 

puudujäägi vähendamisele, maksude progressiivsusele, tööhõive ja jõukuse loomisele väljaspool 

suurlinna piirkonda ja samasooliste paaride võrdsele abielule. (Ortiz de Zárate: 2018) Postimehes 

Alvaradot ei mainitud. (Postimees.ee uudiste korpus: Korpus. Postimees. Costa Rica.docx - Google'i 

dokumendid).  
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Tsitaat: president Luis Guillermo Solís Rivera  

Pildid: Venezuela andis Harry Männililt konfiskeeritud kunstivarad üle Costa Ricale. 

Venezuela võimud andsid Costa Ricale üle ligi 200 Kolumbuse-eelsest ajastust pärinevat kunstiteost, 

mille Venezuela võimud olid konfiskeerinud eestlasest ärimehelt Harry Männililt.  

Costa Rica rahvusmuuseum sai Venezuelalt 196 eset, mille seas on kaks suurt kiviskulptuuri, sõdalaste 

kujud ja anumad, teatas AFP. Kõik esemed pärinevad Costa Ricast ning need on valmistanud 

Kolumbuse-eelse ajastu indiaanlased.  

Tegemist on Costa Rica ajaloo suurima arheoloogiliste varade tagastamisega riigi ajaloos. Sündmust 

peeti nii oluliseks, et sündmuse puhul korraldati pressikonverents, millel osales riigi president Luis 

Guillermo Solis.  

«Täna on Costa Rica rohkem terviklik. Täna sai meie riik tagasi osa iseendast, mis ei olnud koos 

meiega,» ütles Solis.  

Venezuela konfiskeeris Costa Rica rahvusmuuseumile üle antud varad aastatel 2009–2014 Caracases 

elanud Eesti ärimehelt ja kunstikollektsionäärilt Harry Männililt. (Einmann, 18.01.2018)  

Üllatav moment ja pilt  

Pildid: Venezuela andis Harry Männililt konfiskeeritud kunstivarad üle Costa Ricale  

 

Foto: Ezequiel Becerra/AFP/Scanpix (Einmann, 18.01.2018)  

 

Artikkel sama, millest on võetud ka tsitaat. 
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Grupp 5. Tšiili, Venezuela, Boliivia, Panama  

 

Enne lugemist  

1. Mis mõtteid iga pilt tekitab?  

2. Millisesse kategooriasse pildid kuuluvad (kuritegevus, ajalugu, sotsiaalvaldkond, majandus, 

loodus, poliitika)? Palun märkige vastus üles.  

3. Mis mulje pildid piirkonnast jätavad? Püstitage hüpotees, millest artiklid võivad rääkida! 

Palun märkige vastus üles. 
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Tšiili  

Ülevaade  

 

Riigi pealinn on Santiago de Chile. Elanikkond on peamiselt Euroopa ja põlisrahvaste segu. 

2021. aasta seisuga on rahvaarv 19 miljonit. (Johnson jt, 2021) Riigil on alates 2011. aastast 

olnud kaks presidenti: Sebastián Piñera (valitsusajad 2010–2014 ja 2018–2022) ja Michelle 

Bachelet (2006–2010 ja 2014–2018). (Gob.cl)  

Piñera on õppinud ärijuhtimist ja majandusteadust. Tema valitsusaega kajastavad artiklid 

Postimees Grupis käsitlevad enamasti presidendivalimisi, rahvusvahelisi suhteid ja 

kliimamuutusi. Kõige rohkem kajastatud teemaks oli Piñera teisel valitsusajal kehtiva poliitilise 

süsteemi ja seaduste vastased vägivaldsed meeleavaldused. Kolme artikliga kajastati ka 

president Kersti Kaljulaidi visiiti Tšiilisse ja kohtumist Piñeraga.  

Bacheleti esimene valitsusaeg jääb väljapoole käesoleva töö uurimisaega. Bachelet on 

hariduselt lastearst. Enne presidendiks kandideerimist oli ta nii Tšiili tervise- kui ka 

kaitseminister. Rahvusvahelisel tasandil on Bachelet tuntud kui ÜRO soolise võrdõiguslikkuse 

ja naisorganisatsiooni (UN Women) tegevdirektor ning ÜRO inimõiguste ülemvolinik 

(OHCHR). (Ortiz de Zárate: 2013) Bacheleti valitsusaega kajastavad artiklid Postimees grupis 

käsitlevad ülekaalukalt looduse ja looduskatastroofidega seotud teemasid: maavärin, tsunami, 

maastikupõlengud, kliimamuutus jms. Lisaks sellele on läbivaks teemaks Bacheleti 

rahvusvaheline karjäär ja inimõigused, mis jätavad tema presidendirolli tagaplaanile. 

(Postimees.ee uudiste korpus: Korpus. Postimees. Tšiili.docx - Google'i dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Sebastián Piñera  

Santiagos nõudis ligi miljon inimest presidendi tagasiastumist. 

Tšiili pealinnas Santiagos nõudis eile ligi miljon inimest majandusreforme ja president Sebastián Piñera 

tagasiastumist pärast ohvreid nõudnud proteste.  

Piñera tegi teisipäeval vastuseks neli päeva kestnud vägivaldsetele rahutustele teatavaks meetmete 

paketi majandusliku ebavõrdsuse vähendamiseks riigis.  

Piñera vabandas presidendipaleest tehtud pöördumises esmalt suutmatuse eest kriisi ette näha ja ütles, 

et valitsus võttis «alandlikkuse ja selgusega vastu sõnumi, mille tšiillased on meile saatnud». Riigipea 

lubas tõsta universaalset pensioni baasosa 20 protsendi võrra, tühistada 9,2-protsendise elektriarvete 

tõusu ja esitada seaduse, millega riik võtaks edaspidi enda kanda kuluka haiglaravi eest tasumise. Piñera 

lubas ka riiklikku toetust miinimumpalga tõstmiseks 350 000 peesole (482 USA dollarit) kuus ja ütles, 

et valitsus juurutab ka tervisekindlustuse ravimitele, mis on Tšiilis piirkonna ühed kallimad. Reedel 

kutsus president seadusandjaid «need projektid kiiresti heaks kiitma, mitte aga vaidlema ja arutama nii 

palju». (AFP/BNS, 26.10.2019)  

Tsitaat president 2. Michelle Bachelet  

Tšiilis hävitasid maastikupõlengud Santa Olga linna.  

Rahvusvahelised uudisteagentuurid teatasid viitega Tšiili võimudele, et maastikupõlengutes hävines 

täielikult umbes 6000 elanikuga Santa Olga linn. Tšiili pealinnast Santiagost 360 kilomeetri kaugusel 

asuva linna põlengus hukkus kümme inimest, purunes umbes 1000 eluhoonet, lasteaed ja postkontor. 

Tšiili võimude teatel on põlengutes hävinud 160 000 hektarit metsa ja roheala.  

Meteoroloogide teatel lahvatasid Tšiili kesk ja põhjaosas põlengud pikaajalise põua ja kõrgete 

temperatuuride tagajärjel, tule levikule aitas kaasa tugev tuul. Kohalikud üritasid päästa, mida päästa 

annab ja asusid koos päästetöötajatega tuld kusrutama, üritades kaitsta oma kodusid ja loomi. Tšiili 

president Michelle Bachelet kuulutas põlengupiirkonna katastroofialaks ja palus põlengute 

kustutamiseks rahvusvahelist abi.  

Oma abi pakkus USA, kes saatis sel nädalal Tšiilisse Boeing 747-400 kustutuslennuki, mis on maailma 

suurim ja mis suudab põlengualale kallata korraga 73 000 liitrit vett. Lisaks võttis Tšiili vastu Venemaa 

abipakkumise. (Hein, 27.01.2017)  
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Tsitaat president 3. Sebastián Piñera  

Kahte kolmandikku Tšiilist ähvardab kõrbestumine  

Suurt osa Tšiili territooriumist ähvardab kõrbestumine, maapinna kuivamise tempot on püütud 

pidurdada näiteks paisude ehitamise ja puude istutamisega.  

Tšiilis ja Peruus paiknev Atacama kõrb laieneb nii kiiresti, et ähvardab võtta enda alla kaks 

kolmandikku ehk 48 miljonit hektarit Tšiili territooriumist, vahendas AFP.  

President Sebastián Piñera väitel liigub kuiva ala serv edasi enam kui meetri võrra päevas. Riigipea 

sõnul kannatab kõrbestumise tõttu enam kui 1,5 miljonit elanikku. Tšiili hakkas maapinna kuivamise 

vastu tõsiselt võitlema 2007. aastal. Riiklikku programmi mahub väikeste paisude ehitamine, pilvede 

külmamine keemiliste vahendite abil, metsa istutamine ja maaparandustööd. Vaatamata spetsiaalsele 

programmile pole kõrbestumist suudetud peatada. (Postimees, 18.06.2013)  
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Üllatav moment  

Tšiili loobub täielikust abordikeelust. 

Tšiili senat tegi täna olulise sammu abordi seadustamiseks, otsustades dekriminaliseerida protseduuri 

kolmel konkreetsel juhul.  

Meede, mida toetab ka president Michelle Bachelet, lubab aborti vägistamise korral, aga samuti juhul, 

kui ema elu on ohus või lootel on surmav sünnidefekt.  

Tšiilis on igasugune abort olnud keelatud alates Augusto Pinocheti diktatuuri viimastest päevadest 1989. 

aastal ning praeguse seaduse kohaselt on see karistatav viieaastase vangistusega. Enne seda oli Tšiilis 

50 aasta vältel lubatud abort ohu korral ema tervisele ja juhul kui lootel polnud lootust ellu jääda.  

Abordiseadus vajab lõplikuks kinnitamiseks veel parlamendi alamkoja toetust ning endise arsti ja riigi 

esimese naispresidendi Bacheleti allkirja.  

Bacheleti sotsialistlikusse parteisse kuuluvad seadusandjad on üritanud ka varem abordiseadusi läbi 

suruda, kuid tulutult. (BNS, 19.07.2017)  

 

Pilt 1. Pildid ja video: Tšiilis hävitasid maastikupõlengud Santa Olga linna.  

 

Tšiili maastikupõlengutes hävines Santa Olga linn. FOTO: Pablo Vera Lisperguer/AFP/Scanpix. (Hein, 

27.01.2017)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Rahvusvahelised uudisteagentuurid teatasid viitega Tšiili võimudele, et 

maastikupõlengutes hävines täielikult umbes 6000 elanikuga Santa Olga linn. (Hein, 27.01.2017)  
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Venezuela  

Ülevaade  

 

Venezuela vabariik asub Lõuna-Ameerika põhjaosas. Venezuela on veidi suurem kui 

Prantsusmaa ja Saksamaa alad kokku. Rahvaarv on 2021. aasta seisuga 33 miljonit. Riigi 

pealinn Caracas on Venezuela peamine tööstuse, kaubanduse, hariduse ja turismikeskus. 

Venezuela presidendid on olnud Hugo Chávez (1999–2013) ja Nicolás Maduro (alates 2013. 

a praeguseni). (Martz jt, 2021)  

Cháveze puhul jääb Postimehe artiklites kõlama tema vastumeelsus kapitalismi ja selle 

esindajate suhtes. Kajastati valimisi, mida ta olevat võitnud põhiliselt vaesema elanikkonna 

häältesaagiga. Silma hakkasid Cháveze lubadused kaotada riigis vaesus ja korruptsioon, aga 

kontrastiks ka tema suutmatus neid lubadusi ellu viia. Artiklite põhjal tekkis ka mulje, et 

presidendil olid sõbralikud suhted Venemaaga ning vasakpoolsete riikidega nagu Ecuador ja 

Kuuba. Läbiv teema oli veel majandus ja naftavarud, mille puhul kõlasid etteheited 

majanduslanguse ja tööpuuduse suurenemise pärast riigis.  

Postimees Grupis kajastatakse Madurot kui vasakpoolsete vaadetega presidenti, kes on läinud 

tülli kapitalistlike suurriikidega nagu USA, Brasiilia ja ka Kolumbia. Uudised rõhutavad tema 

„suutmatust” saada hakkama majandusprobleemidega ja tema valitsemisajal süvenenud 

majanduslangust. Kujutatud on ka Maduro võitlust presidendi koha pärast opositsiooniliidri 

Juan Guaidóga, keda toetab USA ja Euroopa, mille tõttu on Maduro valitsus sattunud tõsisesse 

kriisi. (Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: ELU Postimees korpus Haiti, Venezuela 

docx - Google'i dokumendid)  
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Tsitaat president 1. Nicolás Maduro  

Venezuela peaaegu kolmekordistas laupäeval miinimumpalka, kuid inflatsioon on nii meeletu, et 

sellest rahast ei jätku isegi kilo liha ostmiseks.  

Tööminister Eduardo Piñate teatas palgatõusust valitsuse toetajate maipühamiitingul pealinnas 

Caracases.  

Uus minimaalne kuupalk on seitse miljonit bolivari, mis vastab 2,5 USA dollarile. Kilo liha maksab 

Venezuelas umbes 3,75 dollarit.  

Kunagine jõukas naftaimportija kannatab neljandat aasta hüperinflatsiooni käes, riigi majandus aga on 

languses kaheksandat aastat. (AFP/BNS, 02.05.2021)  

Tsitaat president 2. Hugo Chávez  

Värskete andmete kohaselt on maailma suurimad naftavarud Venezuelal, Saudi Araabia langeb 

naftavarude arvestuses teisele kohale, kirjutab Bloomberg.  

Venezuelal on nüüd 296,5 miljardit barrelit naftat (19 protsenti maailma naftavarudest), Saudi Araabial 

265,4 miljardit barrelit (16 protsenti), kolmandal kohal on Kanada, kellel on 11 protsenti naftavarudest.  

Venezuela president Hugo Chavez plaanib sügiseste valimiste järel naftatootmisvõimalusi aastaks 2019 

enam kui kahekordistada, kuni kuue miljoni barrelini päevas. (Kuusik, 14.06.2012)  

  



71 
 

Üllatav moment  

Venezuela presidendi Nicolas Maduro poeg Nicolas Ernesto Maduro Guerra osaleb Venemaa 

koroona vaktsiini Sputnik testimisel.  

Afp.com teatel pakkus presidendi 30-aastane poeg end vabatahtlikult katsejäneseks. Samuti on Nicolas 

Maduro õed Maria Teresa, Josefina ja Anita liitunud koroonaviiruse vaktsiini katserühmaga. Esimene 

partii Venemaal toodetud koroona vaktsiini jõudis Venezuelasse 2. oktoobril 2020 ja ravimit katsetab 

2000 inimest. (Hein, 05.10.2020)  

 

Pilt 2. Venezuela kolmekordistas miinimumpalka, kuid toiduks sellest ei jätku.  

 

Venetsueela põgenik Alexander Mejias (23) Peruus. FOTO: Ernesto Benavides/AFP (AFP/BNS, 02.05.2021)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Venezuela peaaegu kolmekordistas laupäeval miinimumpalka, kuid 

inflatsioon on nii meeletu, et sellest rahast ei jätku isegi kilo liha ostmiseks. (AFP/BNS, 02.05.2021)  
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Boliivia  

Ülevaade  

 

Boliivia on Lõuna-Ameerika lääne- ja keskosas paiknev riik. Riigi populatsioon on umbes 11 miljonit 

inimest ja pealinn, kui võtta arvesse valitsuse asukohta, on La Paz. Ajalooline pealinn ja kohtuvõimu 

keskus on Sucre. Kumbki neist ei ole riigi suurim linn. Presidendid aastatel 2011–2021 on olnud Evo 

Morales (2006–2019), Jeanine Áñez (2019–2020) ja Luis Arce (alates 2020. aasta oktoobrist 

praeguseni). (McFarren jt, 2021)  

Postimehes ilmus Boliivia presidentide kohta uudiseid üle keskmise võrreldes teiste Ladina-Ameerika 

riikidega: kokku 68 artiklit vahemikus 2011–2021. Kajastati presidentidest kõige rohkem Moralest, mis 

on mõistetav, sest Morales oli võimul peaaegu 14 aastat. Moralesest kirjutati kõige rohkem just viimaste 

aastate jooksul, kui ta üritas ebaseaduslikult kandideerida neljandaks ametiajaks, mis põhjustas riigis 

protestilaine ja sundis teda riigist põgenema. Moralest kujutati kui põlisrahavaste esindajat, 

kokakasvatajat ja korrumpeerunud poliitikut.  

Áñez sai ajutiseks presidendiks pärast Moralese tagasiastumist ja riigist lahkumist. Enamus Áñezest 

ilmunud uudiseid keskendus valimistulemustega seotud rahutustele, uute valimiste korraldamisele, 

pandeemiale ja kahe presidendi erinevustele. Áñezt nimetati isegi „anti-Moralesiks“ (Kaldoja, 2019). 

Kõige vähem kirjutati Arcest. Teatati, et tegemist on Moralese „mantlipärijaga“ (BNS, 2020). Peaaegu 

kõik artiklid Boliivia presidentidest kirjutasid või mainisid Moralest, kes ka pärast tagasiastumist sattus 

meedia huviorbiiti oma partei tegevuse pärast ja skandaali tõttu, kus teda süüdistati vägistamises ja 

inimkaubanduses (Postimees, 21.08.2020).  

Artikleid lugedes kerkis esile selge kontrast välismaa agentuuridelt või väljaannetest tõlgitud uudiste 

(BNS, AFP jne) ja kohalike autorite kirjutatud uudiste vahel. Esimesed olid pigem neutraalsed, 

lühikesed ülevaated riigis toimuvast, kuid uudistes esines mitmeid kirja-, stiili- ja sõnastusvigu, mis 

tõenäoliselt tulenesid otsetõlkest võõrkeelest. Eesti ajakirjanikud olid kriitilisemad, analüüsivamad ja 

poliitiliselt vähem korrektsed. Näiteks Moralest kajastades rõhutati tema päritolule, kasutades sõna 

„indiaanlane“. BNS ja teised välismaa väljaanded kasutasid selle asemel sõnu nagu „põliselanik“, 

„põlisrahvus“ või „vähemusrahvus“. Eesti ajakirjanikud kujutasid Boliiviat kui korrumpeerunud riiki, 

mis peamiselt tegeleb kokataimede kasvandusega. Linde (10.05.2018) kirjeldas riiki järgmiselt: „Kõik 

teavad, et Lõuna-Ameerika ja eriti Boliivia on korrumpeerunud, aga tegelikku korruptsiooni lihtsalt ei 

kujuta ette enne, kui kohal olla ja inimestega rääkida.“  

 

Läbivad teemad artiklites presidentide kajastamisel olid korruptsioon, valimispettus, protestid ja 

ametnike või presidendi riigist põgenemine. Postimehes leidus uudiseid ka Boliivia koroonapandeemiast 
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ja välispoliitikast. Uudised välispoliitikast olid peamiselt seotud skandaaliga, kus süüdistati Moralest 

Snowdeni varjamises oma lennukis. Peale selle leidus lugusid, kuidas teiste riikide suursaadikuid või 

diplomaate saadeti riigist välja erinevate poliitiliste tagamõtete pärast. Üllatav moment oli uudis, et 

politsei on tänavatelt leidnud sadu laipu, kes eelduste kohaselt surid koroonaviirusesse. Artiklis räägiti 

sellest, kuidas kohalikud usuvad, et kloordioksiid aitab vältida nakatumist ja inimesed seisavad pikas 

järjekorras, et apteegist seda endale osta (REUTERS/PM/BNS/AFP/Al-Jazeera, 23.07.2020). 

(Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: 

https://docs.google.com/document/d/1_5ZzxoCH3k_rKRj6RhFiYmPpXcd1bh2M/edit) 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1_5ZzxoCH3k_rKRj6RhFiYmPpXcd1bh2M/edit
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Tsitaat president 1. Evo Morales  

Toomas Alatalu: Indiaanlane ei ole Vladimir Putin.  

Mis puutub Moralese ideoloogiasse, siis hoolimata oma poliitorganisatsiooni kõlavast nimest – 

Liikumine Sotsialismi Suunas –, on Boliivia selgelt ideoloogiavabam kui Venezuela ja Nicaragua, 

Kuubast rääkimata.  

Morales ise on korduvalt tunnistanud, et tema usub vaid “Pachamamat (emakest maad), oma isa, oma 

ema ja cuchi-cuchi’t” (aimara keeli seksimist ehk elu jätkamist). Kuna tal ametlikku naist polnud, täitis 

riigi esiproua kohta tema õde (kelle maja laupäeval maha põletati).  

Kui vaadata ettepoole ja lähtuda sellest, kuidas Morales kriisist väljus, ja teades tema panust riigi 

arendamisse, on raske välistada praegu 60aastase mehe (mängib siiani vanurite meeskonnas jalgpalli) 

võimu juurde tagasi pöördumist (Alatalu, 13.11.2019).  

Tsitaat president 2. Jeanine Áñez  

Ajutine president tõrjus senati katse anda Moralesele amnestia.  

Boliivia ajutine president Jeanine Áñez tõrjus laupäeval opositsiooni senaatorite katse anda endisele 

riigipeale Evo Moralesele amnestia.  

«Me kinnitasime kategooriliselt, et minu valitsus ei kiusa taga ühtegi poliitikut, ametiühingut ega 

kodanikeliidrit,» ütles Áñez ajakirjanikele.  

«Samal ajal oleme ka väga selged selles, et kõik need, kes on sooritanud kuritegusid, mõnitanud seadusi, 

pannud toime rikkumisi, ei saa mingit amnestiat,» lisas ta.  

Boliivia ajutine valitsus süüdistas reedel Moralest «mässule õhutamises ja terrorismis» pärast 

ekspresidendi üleskutset jätkata riigis blokaadidega. (AFP/BNS, 24.11.2019)  

Tsitaat president 3. Luis Arce  

Boliivia presidendivalimised võitis Luis Arce.  

Boliivia presidendivalimised võitis vasakpoliitik Luis Arce, näitavad reedel avaldatud lõplikud 

hääletustulemused, mis tähendavad võitu ka tagandatud ekspresidendi Evo Moralese erakonnale 

Liikumine Sotsialismi Eest (MAS).  

Keskvalimiskomisjoni teatel sai Arce võistluses kuue konkurendiga 55 protsenti häältest, nii et teist 

vooru ei ole vaja. Teiseks tuli tsentristist ekspresident Carlos Mesa pisut vähem kui 29 protsendiga. 

(AP/BNS, 23.10.2020)  
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Üllatav moment  

Boliivia politsei avastas tänavatelt ja autodest sadade viirusohvrite surnukehad.  

Boliivia kohtumeditsiini instituudi sõnul on ajavahemikus 1. aprillist kuni 19. juulini avastatud 

väljaspool haiglaid 3000 surnukeha, mille puhul arvatakse, et tegemist oli koroonaviiruse ohvritega. Al 

Jazeera kirjutas, et Boliivia võimud on hädas inimestega, kes loodavad koroonaviirusega nakatumist 

vältida kloordioksiidi tarbides. Väidetavalt seisavad inimesed pikkades järjekordades, et seda osta. 

«Oleme juba väljastanud resolutsiooni, mis ütleb, et see aine pole tunnustatud, et see pole sobilik 

inimestele tarbimiseks ja selle tarbimisel võivad olla tõsised järelmõjud,» ütles tervishoiuministri 

nõunik Rene Sahonero. Ta lisas, et riigis on juba teateid mürgistusjuhtumitest. 

(REUTERS/PM/BNS/AFP/Al-Jazeera, 23.07.2020)  

 

Pilt 3. Morales tahab Boliivia sisekriisi vahendama ÜRO-d ja paavsti.  

 

 
Former Bolivian President Evo Morales holds a Mexican flag onboard a Mexican government's aircraft in an 

unidentified location November 11, 2019. Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard via Twitter via REUTERS 

ATTENTION EDITORS. FOTO: Social Media/VIA REUTERS (BNS, 15.11.2019)1  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: Boliivia ekspresident Evo Morales kavatseb paluda ÜRO-d ning võimalik 

et ka paavst Franciscust tulla vahendama Boliivias vältavat sisepoliitilist kriisi. (BNS, 15.11.2019)  

 

  

                                                
1 Postimehes inglise keeles. 
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Panama  

Ülevaade  

 

Panama vabariik paikneb Kesk-Ameerikas, Vaikse ookeani ja Kariibi mere vahelisel kitsal 

maa-alal. Rahvaarv on 2021. aasta seisuga üle 4 miljoni. Pealinn on Panamá. Viimase kümne 

aasta jooksul on olnud Panamal kolm presidenti: Ricardo Martinelli (2009–2014), Juan 

Carlos Varela (2014–2019) ja Laurentino Cortizo, kes on hetkel võimul. (Gordon jt, 2021)  

Üldiselt on viimase kümne aasta jooksul Panamat Postimehes vähe kajastatud. Cortizo ja 

Martinelli kohta on kokku vaid 9 uudist. Varelat on kajastatud mõnevõrra rohkem: läbivalt 

seoses korruptsiooni ja rahapesuga. Varela puhul puudutab see enamasti tema ametiajal 

toimunud Panama dokumentide leket ja välismaalaste libakontode kaasust Panamas. Presidenti 

ennast asjaga otseselt ei seostata. Martinelli viiest uudisest kaks on otseselt seotud süüdistustega 

tema suunal seoses korruptsiooniga ja üks võimu ära kasutamisega inimeste tegevuse 

jälgimiseks. Cortizo puhul selliseid uudiseid ei ole. Tema kohta on vähe ja mitmest valdkonnast 

uudiseid nagu koroonaviirus, loodusõnnetus või valimised. Kümne aasta jooksul ilmus vaid üks 

majandusuudis: seoses Panama kanaliga.  

Panama dokumentide lekke skandaalist hoolimata ei teki üldiselt Panamast korrumpeerunud 

riigi kuvandit. Seda põhjustab tõenäoliselt nii praeguse presidendi Cortizo üsna mahe kajastus 

kui ka Varelale kujunenud kõrvaltvaataja roll, mida ta justkui ise ka pidevalt rõhutada sooviks. 

(Postimees.ee uudiste korpus on saadaval siin: Korpus Postimees Siim Oliver Sillat - Google'i 

dokumendid.)  
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Tsitaat president 1. Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela  

Kahele Panama ekspresidendile esitati rahapesusüüdistus.  

Martinellile esitatud rahapesusüüdistus puudutab niinimetatud «New Business» kaasust, mille raames 

osteti tema valitsusajal 2009.-2014. aastal riigi raha eest väidetavalt üks kirjastus. «Ma olen teiega 

otsekohene: see ajab mind marru, see poliitiline tagakiusamine, millel pole lõppu... nad tahavad mind 

selle asjaga siduda, et minust lahti saada,» ütles ta.  

Varelale (56) esitati rahapesusüüdistus seoses Odebrechti kaasusega, teatas Panama prokuratuur. 

Kahtluste järgi võttis ta vastu ebaseaduslikke annetusi Brasiilia ehitushiiult Odebrecht. Varela, kes 

lahkus ametist läinud aastal, ütles: «Ma käin oma süütust tõestamas nii palju kordi kui vaja, täpsustan 

mistahes küsimusi, mis prokuröril on, ja allun riigile ning tugevdan õigusriiki.» (AFP/BNS, 03.07.2020)  

Tsitaat president 2. Juan Carlos Varela  

President: Panama leke on suurriikide omavahelise võitluse tulemus  

"Panama dokumendid", mis paljastasid rikaste välismaalaste offshore-saladusi, on suurriikide 

omavahelise telgitaguse võitluse tulemus, ütles Panama president Juan Carlos Varela esmaspäeval. 

"Tundub, et sisepoliitika ja erimeelsused suurriikide vahel mängivad rolli, kuidas neid teemasid 

käsitletakse," ütles Varela. "Mis minu arvates ei ole hea, on see, et suurriigid, kes tahavad võidelda, 

kasutavad selleks võitluseks Panama territooriumi." (BNS, 10.05.2016)  
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Üllatav moment  

Panama kanali silla ehitab 1,4 miljardi dollariga Hiina konsortsium.  

«Panama liigub edasi oma suhetes Hiinaga ja kahtlemata on see projekt, mille ehitus täna algab, osa 

sellest sõnumist ja usaldusest kahe riigi vahel,» ütles Panama president Juan Carlos Varela. (BNS, 

05.12.2018)  

 

Pilt 4. President: Panama leke on suurriikide omavahelise võitluse tulemus.  

 

Panama president Juan Carlos Varela. FOTO: AFP / Scanpix (BNS, 10.05.2016)  

 

Pildi juurde kuuluva artikli juhtlõik: „Panama dokumendid", mis paljastasid rikaste välismaalaste offshore-

saladusi, on suurriikide omavahelise telgitaguse võitluse tulemus, ütles Panama president Juan Carlos 

Varela esmaspäeval. (BNS, 10.05.2016)  
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