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Konflikti lahendamise rollimäng
Rahukõneluste mäng sobib eeskätt põhikooli viimastele klassidele 
ning gümnaasiumiastme õpilastele. Mängus osalejad saavad harjutada 
keeruliste konfliktsituatsioonide lahendamist, erinevate vaatenurkade 
mõistmist ja rahukõneluste läbiviimist. Mängu eesmärgiks on leida 
ühine lahendus kujuteldavat Kurkum-nimelist riiki lõhestavale 
konfliktile nii, et jõutakse kõiki osapooli maksimaalselt rahuldava 
lõpptulemuseni. Lahenduse saavutamine eeldab kõikidelt osapooltelt 
kompromissile minekut.

Mäng kestab umbes 2 tundi.

Sihtgrupp: põhikooli viimased klassid ja gümnaasium.

Rühma suurus: miinimum 6 õpilast, maksimaalselt 30 õpilast.

Sobivad õppeained: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, 
valikained. Lisaks sobib mäng selliste teemade käsitlemiseks nagu 
näiteks rahvusvaheline ja aktiivne kodanik.

Mängu idee

Rollimängu eesmärgiks on leida läbirääkijate vahel ühine lahendus 
Kurkumi konfliktile ning samal ajal õppida läbirääkimiste kunsti 
elutruuna tunduvas konfliktis. Iga mängija / rühm esindab mängus 
ühte konflikti osapoolt, sellega seotud üksust või alternatiivset, 
kolmanda osapoole võimalikult neutraalset vahendajat.

Rollimäng õpetab arutlema konfliktide, kriisi, rahu ja läbirääkimiste 
üle. Eesmärgiks on mõista läbi erinevate rollide konfliktide keerulisust 
ning põhjusi, miks riikidevaheliste ja riigisiseste konfliktide ning 
kriiside lahendamisega kaasneb niivõrd palju erinevaid väljakutseid.

Mängu edenedes suureneb õpilaste võime tajuda erinevate osapoolte 
huve ja motiive, õpilased õpivad sellele tähelepanu pöörama. Mängus 
ei ole võitjaid ega kaotajaid, ideaalses olukorras leiavad osapooled 
lahendusi ja leppimise, kuid võib ka juhtuda, et rollimängu käigus 
lahendust ei leita. Kuigi mäng lõpeb olukorraga, kus kõik kokkulepitud 
lahendused on leitud, ei vähenda see mängu õppimiskogemuse 
tähtsust.

Õpetajale
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Vajalik õpetajale

Mängu ning selle analüüsi jaoks oleks vaja vähemalt kahe tunni jagu 
aega. Kasutatav aeg jaguneb neljaks: mängu mõtte tutvustamine, 
kujuteldava konflikti ja selle osapoolte tajumine, tegelik rollimäng ning 
lõpuks mängu analüüs. Teatud tingimused kontrollivad mängu kulgu, 
kuigi õpetaja tohib kohaldada mängu elemente vastavalt oma soovile 
ja tunnile sobivalt.

Soovitavalt on õpetaja mängujuht ja juhatab ka hilisemat analüüsi. 
Õpetaja ülesanne on jälgida, et mängu ajast peetakse kinni, analüüs 
kulgeb sujuvalt ning õpilased osalevad aktiivselt mängus.

Rollimäng on teistest erinev ja kaasamise teel toimiv õppevahend 
ning see lisab elamuslikkust, mis aktiveerib kõiki tasandeid. See on 
õppimine tegevuse ja kogemuse kaudu. Tuleb siiski meeles pidada, 
et rollimäng ei pruugi alati kõikide rühmade jaoks sobiv meetod olla. 
Mõnes rühmas võib näiteks olla õpilasi, kes on oma elus keeruliste 
konfliktide või kriisidega kokku puutunud. Sel juhul sobib mäng pigem 
rühmale, kui üksikutele õpilastele. On tähtis, et oma õpilasi kõige 
paremini tundev õpetaja ise otsustaks, kas ja kuidas see rollimäng 
tema õpilastele sobib. Ka mängu lõpetava analüüsi jaoks tuleb varuda 
piisavalt aega, et mängus kogetu üle arutleda.

Vajalikud rekvisiidid

Mängu jaoks on vajalikud:

•	 toolid kõikidele osalejatele, lisaks üks suur laud, mille ümber 
mahuvad 7 mängijat ja eesistuja;

•	 pliiatsid ja paber märkmete tegemiseks;
•	 kell eesistujale, et jälgida mängu aega ning kelluke vms, et anda 

märku mängu algusest ja lõpust;
•	 prinditud / paljundatud mängu juhendid kõigile mängijatele;
•	 prinditud / paljundatud rollimängu kaardid kõigile mängijatele;
•	 lisaks võib klassis olla erinevaid mütse, rätikuid vms, mida õpilased 

saavad kasutada enda ümberkehastumisel, et paremini oma 
rollidesse sisse elada.

Õpetajale
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Mängu juhend

Mänguga tutvumine

Alustuseks andke õpilastele aega Kurkumi konflikti taustaga 
tutvumiseks; selle kohta saab lugeda paljundatud materjalidest 
lk 6–8. Õpilasi tuleks suunata mõtlema selle üle, millised punktid 
taustainfos põhjustavad kindlasti konflikte ja mõjutavad tugevasti 
konfliktide teket. Tutvumisülesande võib anda õpilastele ka koduseks 
tööks. Koduse ülesandena võivad õpilased lisaks hankida infot ükskõik 
missuguse reaalse välismaise konflikti kohta, kasutades internetis 
leiduvat infot.

Lisaks taustainfo tundmaõppimisele on hea tutvuda mängu „rolli-
isikute” kirjeldustega. Nii on õpilased võimelised tuvastama, milliseid 
seisukohti keegi esindab – kes on ehk teineteise vastu, kellel aga võivad 
olla ühised asjad ajada.

„Soojendus”

Enne tõelise mängu alustamist oleks mõistlik teha mõni lühike 
mänguline soojendusharjutus, mis aitab rühmal lõdvestuda ja ennast 
vabalt tunda. Eesmärgiks on luua konstruktiivne ja pingevaba õhkkond 
koos töötamiseks, kuhu on rollimängu kergem „asetada”. Järgnevalt 
mõned lihtsad soojendusharjutused.

Kõndimisharjutus (5–10 minutit)
Kõik õpilased tõusevad püsti ja hakkavad klassis vabalt ringi 
jalutama. Õpetaja loetleb erinevaid isikuid ning õpilased peavad 
neid liikudes oma keha ja miimikaga väljendama.

Kuidas näiteks kõnnib, liigub ja žestikuleerib
– kindral
– poliitiline pagulane
– pagulaslaagri elanik
– rahuläbirääkija
Isikuid võib ise välja mõelda ja lisada.

Jaa-harjutus (5 minutit)
Õpilased liiguvad vabalt klassiruumis. Õpilased hüüavad 
järjekorras erinevaid tegevusi, näiteks „hiilime”, „hüppame” vms, 
mille peale kõik hüüavad „Jaa!” ning hakkavad tegema etteöeldud 
tegevust, st hiilima või hüppama vms.

Õpetajale
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Mängu alustamine

Materjalidega tutvumise ja võimalusel „soojenduse” järel jagatakse 
õpilastele rollid. Rühma võiks kuuluda umbes 3–6 õpilast iga rolli 
kohta. Rühm mõtleb hetke oma strateegiale läbirääkimistes või valib 
endi seast läbirääkimiste esindaja, kellel on kõneõigus. Kui vajalikud 
rekvisiidid on jagatud ja läbirääkimiste laud korras, võib mängu 
alanuks lugeda.

Mängu ajal võivad läbirääkijad paluda ka lisaaega, kui soovivad 
omavahel nõu pidada selles, mida järgmisena öelda.

Rahuläbirääkimised

Esimene ametlik rahuläbirääkimine
Läbirääkimised algavad sellega, et mängujuhi ja koosoleku juhatajana 
tegutsev õpetaja nimetab rahvusvaheliselt kogukonnalt saadud 
mandaadi alusel rahuvahendaja rollis oleva rühma esindaja ning annab 
läbirääkimiste juhtimise talle üle. Seejärel palutakse igal rühmal ennast 
esitleda Kurkumi-konflikti seisukohast lähtuvalt ning vastata kolmele 
põhiküsimusele. Rollide esindajad peaksid pöörama tähelepanu oma 
isiku veenvale mängimisele, seisukohtade põhjendamisele. Samuti on 
oluline teisi hoolsalt kuulata, mida keegi kõnevoorudes esile tõstab, 
mis on kellelegi oluline, kõige tähtsam jne.

Mitteametlikud läbirääkimised
Pärast esimest vooru on rühmadel aega mõelda, mida nad kuulsid ja 
luua selle põhjal strateegia, kuidas oma eesmärki saavutada ja kuidas 
mingis olukorras reageerida. Sel ajal võib ka teiste rühmadega vestelda.

Teine ametlik rahuläbirääkimine
Kui mäng jätkub, peavad läbirääkijad olema valmis tegema omapoolsed 
ettepanekud, et konfliktile lahendus saavutada. Kõikidel rühmadel 
on võimalus ettepanekuid kommenteerida ja vesteldes võimalikud 
kompromissid leida.

Mängu lõpetamine

Mäng lõpetatakse, tehes lühike kokkuvõte olukorrast ning tänades 
kõiki osalejaid.

Õpetajale
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Analüüs

Rollidesse sisseelamine aitab kaasa konfliktidele mõtlemisele mängitud 
isikute vaatenurgast. Pärast mängu on oluline oma kogemusi 
analüüsida ning õpetaja suunavate küsimuste abil leida vastus sellele, 
mida õpiti. Kas rollimäng muutis seniseid vaateid ja mõtteid konfliktide 
ning nendes osalevate inimeste kohta?

Õpetajale
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Põhiinfo Kurkumi kohta

Riigi nimi: Kurkum 
Pealinna nimi: Harmon 
Pindala: 921 000 km2 
Poliitiline süsteem: vabariik
Ametlik keel: kurma (32% elanikkonnast 
räägib emakeelena turgut, lisaks kümneid 
muid keeli)
Etniline vähemus: turgud ja sipelid
Valuuta: Kurkumi dala (1 euro = 12 dalat) 
Rahvaarv: 32,3 miljonit elanikku
SKP/elanik/USD: 1040 
Oodatav eluiga: 48,7 aastat 
Imikute suremus: 5%
Lugemisoskus: 42% üle 15-aastastest oskab 
lugeda (turgude lugemisoskuse protsent on 
30%, sipelitel 36%)
Usundid: ristiusk 36%, islam 33%, 
sikhid 8 %, muud 23 % 
Esmased tööstusharud: karjakasvatus 45%, 
maaharimine 25%, kalastus 10%, teenindus 
11% ja tööstus 6%
Tähtsamad loodusvarad: nafta, teemandid ja 
maagaas
Taimestik: kõrb ja stepid
Rahvushümn: „Õnnistatud olgu see maa”
Rahvusvahelised liidud: ÜRO liige

Mängu rekvisiidid
Kurkumi kaart

Kurkum

Harmon

Pagulaslaager

Naaberriik
Naaberriik

Naaberriik

Mängijatele
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Taustainfo
Konflikt Kurkumis

Kurkum on kujuteldav maa, mis on hetkel silmitsi riiki lõhestavate 
vägivallaaktidega. Keeruline konfliktsituatsioon ei ole tekkinud 
ootamatult; selle taustaks on mitmed Kurkumi lähiajalooga seotud 
sündmused.

Kurkumi lähiajalugu

Kurkumi lähiajalugu on varjutanud konflikt riigi valitsuse ja riigi 
idaosa oma valduses pidavate separatistide vahel. Erinevate konfliktide 
põhjuseks on etniliste rühmituste vaheline vägivald, ühiskondlik 
ebavõrdsus, vaesus, separatistide võimu all olevate piirkondade 
arvukad loodusvarad ja nende ebavõrdne jagamine.

Kurkumi demokraatliku süsteemi traditsioon on veel väga noor. 
Erinevate ühiskondlike liikumiste survel loodi Kurkumis demokraatia 
alles 1980ndate aastate lõpus. Enne seda valitsesid riiki üsna 
nõrgad kuningad ja aegajalt haarasid võimu ka erinevad mässulised 
rühmitused.

Ka positiivseid asju on juhtunud. Kurkumi jalgpallikoondis saavutas 
hea tulemuse 2010. aasta maailmameistrivõistlustel, mis tõi Kurkumile 
kuulsust ja tõstis riigi rahvuslikku eneseteadvust.

Konflikti põhjused

Kurkumi olukord on aastakümneid ebakindel olnud.

Separatism
Kurkumi loodusvarade poolest rikas idaosa on konflikti peamine 
põhjus. Separatistid pooldavad Kurkumist lahku löömist, soovides 
luua iseseisva piirkonna. Separatistidega sarnaselt ei võimalda 
Kurkumi valitsus selle piirkonna loodusvarade võrdset jagamist nii, et 
loodusvaradest saaksid kasu ka antud piirkonna elanikud. Piirkonna 
eraldumise eest vastutav valitsus omakorda süüdistab separatiste 
Kurkumi üha süvenevas majanduskriisis.

Mängijatele
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Loodusvarade piiratud leidumine ja jagamine
Kurkumis on palju kõrbeid ja veepuudus on põhjustanud palju 
rahutusi. Pealegi ei ole Kurkumi arvukad loodusvarad toonud kasu 
kogu rahvale, vaid teenitud raha on valgunud välismaale või siis 
väheste rikaste kurkumlaste taskutesse.

Elanikkonna ühtsus
Kurkumi elanikkond on kultuuriliselt väga heterogeenne / erinev 
ning valitsus ei ole suutnud integratsioonipoliitikat edukalt ellu viia. 
Riigis on palju erinevaid keeli, usundeid ja ellusuhtumist. Vähestel on 
tugev kurkumlase identiteet või usk ühtsesse Kurkumi riiki. Paljud 
tunnetavad, et valitsus soosib kurma keelt rääkivaid etnilisi rühmi, 
võrreldes turgu või siplei keelt rääkivate elanikega. Kurkumi ühiskonda 
tunnetatakse ebavõrdsena.

Sotsiaalsed rahutused 
Erinevad streigid, riigisisesed rahutused ja vägivald on halvanud 
Kurkumi ühiskonna põhifunktsioone.

Usalduse puudumine demokraatia suhtes 
Demokraatliku süsteemi toimimise ajal on valitsus mitmel korral 
hajutanud ennast sisemiste erimeelsuste vahel. Valimisaktiivsus on 
madal ja kahtlusi on esitatud ka valimistulemuste võltsimise kohta.

Rahulolematus valitsuse poliitika suhtes 
ja korruptsioonikahtlused
Eriti Kurkumi idapoolsetes maapiirkondades on olnud palju 
rahulolematust valitsuse poliitiliste seisukohtade suhtes. Põllumaid 
on sunniviisiliselt konfiskeeritud valitsuse kasutusse ning maa-alasid 
on antud naftakorporatsioonide käsutusse. Nende keskkonnavastane 
kuritegevus on saastanud suured piirkonnad.

Konflikti peamised osapooled on 
Kurkumi valitsus ja separatistlik liikumine
Separatistlike rühmituste liikmed kuuluvad peamiselt turgu keelt 
emakeelena rääkiva rahvusvähemuse hulka. Antud vähemuse osakaal 
on umbes 30% Kurkumi elanikkonnast ja see on majanduslikult 
viletsaimas olukorras võrreldes kogu riigi elanikkonnaga. Usuliselt ei 
ole separatistid ühtsed, rühmitustes on erinevate usundite järgijaid.

Mängijatele



11

Hetkeolukord

Riigi idaosa enda valduses hoidvad separatistliku liikumise sõdurid 
ning valitsusväed on jõudnud kodusõda meenutava olukorrani. Viimase 
kaheksa kuu jooksul on umbes 1500 inimest hukkunud võitlustes ja 
pommirünnakute tagajärjel.

Separatistlik liikumine on juba kaua soovinud Kurkumist eraldumist ja 
piirkonna iseseisvaks kuulutamist. Valitsusväed on jällegi tugevdanud 
separatiste kontrollivaid meetmeid, mis on omakorda põhjustanud 
kogu riiki halvava olukorra ning selle, et Kurkum on jõudnud kodusõja 
künnisele.

Tsiviilisikutest pagulaste vool Kurkumist lõunasse on suurenenud ja 
lõunapoolsed naaberriigid kaaluvad piiride sulgemist riiki tulvavate 
pagulaste masside leevendamiseks ning Kurkumile surve avaldamiseks. 
Rahvusvahelise üldsuse tähelepanu on nüüd keskendunud Kurkumile, 
kus valitsevat humanitaarkriisi oleks võimalik peatada ja piirkonna 
olukorda stabiliseerida.

Konflikt on muutunud nii teravaks, et erinevad osapooled ning 
kolmandad isikud väljastpoolt on kutsutud Kurkumi pealinna 
Harmonisse, et konflikt rahumeelsete läbirääkimiste teel lõpetada.

Miks vahendaja väljastpoolt?

Väline sekkumine võib mõjutada konflikti osapoolte vahelist 
dünaamikat ning muuta nende seisukohti ja käitumist, samuti 
tõhustada läbirääkimiste protsessi. Vahekohtuniku osalemist peetakse 
vajalikuks ummikusse jooksnud olukordade lahendamisel ja sobiva 
lahenduse leidmisel vaidlevate osapoolte vahel.
Kolmanda osapoole vahekohtunik peab tegutsemiseks omama 
rahvusvahelise üldsuse mandaati, ka konflikti osapooled peavad 
rahusobitaja heaks kiitma. Rollimängus võib õpetaja esindada 
rahvusvahelist üldsust ning kellelegi õpilastest vastava mandaadi anda.

Mängijatele



Rollid
Kurkumi konfliktis on palju erinevaid osapooli. Antud juhul 
simuleeritavatele läbirääkimistele on kutsutud kuus konflikti 
seisukohast kõige erinevamate soovide esindajat ning kolmanda 
osapoole esindaja ehk läbirääkija. Simulatsioonis osaleb seega 6 
esindajat. Igal esindajal on sõltuvalt õpilaste arvust 1–5 abilist. Rühma 
juht on see, kellel on sõnaõigus ning teised rühma liikmed aitavad ja 
toetavad oma esindajat.

Lisarollid

Kui õpilaste rühm on suur või soovitakse rohkem dünaamilisust, võib 
mängu tuua lisarollid. Lisarollid on läbirääkimisi jälgivad ajakirjanikud, 
kes toovad ühtlasi uudiseid välismaailmast. Mõte on selles, et 
ajakirjanikud esindavad kahel erineval moel olukorda suhtuvat 
meediat, nii et nende tehtud analüüs on alati natuke erinev. Mängu 4. 
etapis informeerivad meedia esindajad Kurkumi pealinnas Harmonis 
toimunud terrorirünnakust, mille toimepanijatena kahtlustatakse 
separatistlike rühmituste liikmeid. Uudis võib läbirääkimiste kulgu 
keerulisemaks muuta.

Eesistuja
(õpetaja)

Nene Van
rahuläbirääkija

Daria Derel
Naaberriigi

esindaja

Mirmim
Kurkumi 

valitsuse esindaja

Jack Bele
Separatistlikku 

liikumist toetava 
riigi esindaja

Maria Gratton
Pagulaslaagris tegutseva 

mittetulundusühingu 
esindaja

Ran Ran
Separatistliku 

liikumise esindaja

Mängijatele
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Ran Ran 

Separatistliku liikumise esindaja

Ran Ran kuulub Kurkumi idaosa kohalike 
elanike ehk turgide rahvusvähemusse, 
tema rühmitus soovib piirkonna Kurkumist 
eraldumist ja iseseisvumist. Ran Rani 
arvates raiskab Kurkumi riik piirkonnas 
leiduvaid loodusvarasid, nii et kohalikud 
elanikud ei saa mingisugust kasu. Ran 
Ran on olnud kaasatud suuremate 
pommirünnakute planeerimisse, 
rünnakutega on kaasnenud ka tsiviilohvreid. 
Ran Ran ei ole põhimõtteliselt huvitatud 
kolmanda osapoole rahuläbirääkija 
kaasamisest.

Eesmärgid: Kurkumi idaosa eraldumine 
ja iseseisvus, riigi idaosa elanike olukorra 
parandamine.

Mirmim 

Kurkumi valitsuse esindaja

Mirmim juhib võitlust Kurkumi idaosa oma 
mõjuvõimu all hoidvate separatistide vastu. 
Mitteametlikud läbirääkimised separatistide 
esindajatega on olnud küll otsesed, aga 
tulemusteta. Kurkumi valitsuse huvides 
on konfl ikti lõpetamine, aga välisriikide 
sekkumine ei ole teretulnud. Mirmim ei 
pea võimalikuks riigi idaosa eraldumist 
Kurkumist, sest siis tuleb riskida kogu riigi 
poliitilise ja majandusliku ebastabiilsusega.

Eesmärgid: takistada loodusvarade poolest 
rikaste piirkondade eraldumist Kurkumist, 
et vältida täismõõdulise kodusõja 
puhkemist. 
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Maria Gratton 

Pagulaslaagris tegutseva 
mittetulundusühingu esindaja

Maria Gratton töötab põgenikelaagris pagulasi 
abistavas mittetulundusühingus. Mõlemale poole 
Kurkumi piiri on tekkinud suur laager, kus on puudus 
toidust ja veest. Haiguste epideemiate levik laagrites 
on suur risk ja inimesed kannatavad pagulaslaagrites 
levivate haiguste, näiteks kõhulahtisuse ja leetrite 
käes. Inimlikud kannatused laagrites on väga suured 
ja Maria Gratton nõuab välist sekkumist Kurkumi 
olukorda. Põgenike hulk kasvab jätkuvalt, enamik 
neist on naised ja lapsed ning nad ei esinda ühtki 
kindlat etnilist rühma.

Eesmärgid: saada abi kujunenud olukorrale, 
tervishoiuteenuseid laagrisse. Leida Kurkumi 
konfl iktile rahumeelne lahendus nii, et põgenikud 
võiksid turvaliselt tagasi oma koju pöörduda. 
Osapooled peaksid panustama maksimaalselt 
läbirääkimistesse ja rahu saavutamisesse.

Daria Derel 

Naaberriigi esindaja

Kurkumist lõunas asuv naaberriik on 
algusest peale toetanud Kurkumi valitsust, 
aga teiselt poolt ei ole heaks kiitnud selle 
valitsuse inimõiguste rikkumisi ning 
karme meetmeid riigi idaosas. Vaene 
naaberriik ei suuda aidata üle piiri tulevaid 
põgenikke, lisaks näeb Daria kasvavates 
pagulaslaagrites ohtu oma riigile. Daria 
kardab ka oma riigi ekstremistide ärkamist 
ja Kurkumi separatistidega liitumist.

Eesmärgid: rahumeelsed lahendused, 
võimalik on ka välisriikide relvastatud 
kohalolek olukorra rahustamiseks ja 
põgenike tulva piiramiseks.
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Jack Bele 

Separatistide tegevust
toetava riigi esindaja

Jack Bele poolt esindatud riigi valitsus 
rahastab ja varustab relvadega Kurkumi 
separatistide liikumist. Bele huvides 
on piirkonna ebakindlus. Bele poolt 
esindatud riigi suhted Kurkumiga on juba 
aastakümneid jahedad olnud. Taustaks 
on ka juba palju aega tagasi juhtunud 
relvastatud kokkupõrge Kurkumiga. Jack 
Bele ja tema esindatud riik ei ole ametlikult 
konfl ikti osapoolte hulgas, küll aga kaudselt, 
sest nad rahastavad konfl ikti ja varustavad 
separatiste relvadega.

Eesmärgid: konfl ikti jätkumine, kasulik 
relvade vahendamine.

Nene Van 

rahuläbirääkija

Nene Vani ülesanne on välja selgitada 
probleemi põhiküsimused ning suunata 
osapooli realistlike eesmärkide poole. 
Teatud olukorras võib läbirääkija tegutseda 
ka patuoinana ja võtta endale vastutuse 
ebameeldiva lahenduse osas. Läbirääkija 
ülesanne on juhtida koosolekut nii, et kõik 
tõstatatud küsimused leiaksid lahenduse. 
Nene Van otsib võimalusi kompromisside 
tegemiseks.

Eesmärgid: olukorra rahumeelne 
lahendamine ja dialoogide algatamine 
erinevate osapoolte vahel.
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Lisaroll 

Harmon News ajakirjanik

Harmon News on osa Kurkumi valitsuse 
omanduses olevast meediast ning see püüab 
mõjutada Kurkumi valitsust järeleandmisi 
tegema. Harmon Newsi toimetus analüüsis 
läbirääkimisi puudutavat olukorda 
erapooletust seisukohast.

Uudis: Kurkumi pealinnas Harmonis on 
plahvatanud pomm, mille tagajärjel on veel 
kinnitamata arv inimesi surma saanud. 
Erinevatele infoallikatele tuginedes võib 
kahtlustada, et pommirünnaku taga on 
separatistlik liikumine.

Harmon News teeb uudiseid oma tõlgenduses.

Lisaroll 

Turgu Daily ajakirjanik

Turgu Daily on Kurkumi idaosas ilmuv 
päevaleht ning ainus turgukeelne 
meediaväljaanne. Turgu Daily väidab ennast 
olevat poliitiliselt sõltumatu meediakanal, 
aga teisalt võib sellest lugeda artikleid 
separatistliku poliitika eesmärkide kohta.

Uudis: Kurkumi pealinnas Harmonis on 
plahvatanud pomm, mille tagajärjel on veel 
kinnitamata arv inimesi surma saanud. 
Erinevatele infoallikatele tuginedes on 
põhjust kahelda, et pommirünnaku taga on 
separatistlik liikumine.  

Turgu Daily teeb uudiseid oma tõlgenduses.
 



N
en

e V
an

 
rah

u
vah

en
daja

D
aria D

erel 
n

aaberriigi esin
daja

R
an

 R
an

separatistliku
 

liiku
m

ise esin
daja

M
aria G

ratton
 

pagu
laslaagris tegu

tseva 
m

ittetu
lu

n
du

sü
h

in
gu

 esin
daja

M
irm

im
 

K
u

rku
m

i valitsu
se esin

daja

Jack B
ele

Separatistide tegevu
st

toetava riigi esin
daja



18

Mängu läbimine

Etapp 1: Etapp 2: Etapp 3: Etapp 4: Etapp 5: Etapp 6:

20 min 25 min 10 min 20 min 15 min 30 min

Mängu 
eesmärkide 

esitamine ning 
Kurkumi 

konflikti ja 
rollidega 

tutvumine

Konverentsid, 
info hankimine

Mitteametlikud 
vestlused

Konverentsid, 
lahenduste 
otsimine

Mängu 
lõpetamine

Mängu 
analüüs

Etapp 1: Mängu eesmärkide esitamine ning Kurkumi konflikti ja rollidega tutvumine
Aeg u. 20 min.

Õpetaja esitleb mängu mõtet ja eesmärke. Alguses lepitakse kokku „info keeld”, see 
tähendab, et konverentside ajal on mobiiltelefonide jms kasutamine keelatud. Õpilased 
jaotatakse 6 rühma, kes esindavad rahuläbirääkimistes olevaid osapooli. Õpilased 
loevad Kurkumist, selle konfliktist ja osapooltest. Rühmad valmistuvad konverentsideks, 
lugedes infot paljundatud materjalidest, kuni on selge, missugused soovid missugusel 
konflikti osapoolel on. Lähtuvalt oma tegelase vaatenurgast püüavad grupid 
kolmele küsimusele vastata.

Etapp 2: Konverentsid, info hankimine
Aeg u. 25 min.

Esimesed rahuläbirääkimised algavad. Kogu rühm paigutub istuma ümber suure laua nii, 
et igal kuuel esindajal on oma, märgitud koht. Eesistuja (õpetaja) istub laua otsas. Iga 
rühm valib enda hulgast esindaja, kellel on sõnaõigus.
Eesistuja (õpetaja) nimetab rahvusvaheliselt üldsuselt saadud mandaadi alusel Nene 
Vani (ühe rühma roll) läbirääkimiste juhatajaks ja annab volitused talle üle. Nene Vanil 
oleks hea alguses rääkida, miks läbirääkimised on korraldatud ja milline on tema roll 
läbirääkimistes.

Rühmade esindajad tutvustavad ennast, esitavad nägemuse Kurkumi olukorrast ja 
vastavad kolmele küsimusele.

1. Miks tuleb konflikt lahendada?
2. Mida see eri osapooltelt eeldab?
3. Mida pakutakse lahenduseks?

Konverentsi ajal istuvad teised rühma liikmed oma esindaja lähedal ja jagavad talle 
vajadusel nõuandeid või pakuvad tuge.

Mängijatele
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Etapp 3: Mitteametlikud vestlused
Aeg u. 10 min.

Peale kõnesid võivad rühmad mitteametlikult üksteisega suhelda, nõu anda või vaielda. 
Selles faasis võib ka teineteisega kaubelda, moodustada ühendusi või neist välja astuda.

Etapp 5: Mängu lõpetamine
Aeg u. 15 min.

Rollimäng lõpetatakse. Kolmanda osapoolena osalenud Nene Van võib mängu lõpetada, 
tänades kõiki osalejaid või tehes lühikese kokkuvõtte läbirääkimiste tulemustest. Eesistuja 
rollis olev õpetaja võib selles abistada. Kõik osalejad tänavad teineteist sisuka konverentsi 
eest, surudes omavahel kätt. Kui eesistuja lauale koputab, on see märk mängu 
lõppemisest ja kõik vabanevad oma rollidest.

Etapp 4: Konverentsid, lahenduste otsimine
Aeg u. 20 min.

Algab rahuläbirääkimiste teine faas. Rühmade esindajad teevad lahenduste ettepanekuid 
Kurkumi kriisi lõpetamiseks ning kriisist põhjustatud kannatuste leevendamiseks. 
Vestluste aja ülejäänud poolt kasutatakse ühiste lahenduste leidmiseks, kus otsustatakse, 
mis sai kokku lepitud, millised on erinevate osapoolte kulutused, mida rahuleping peaks 
sisaldama jne. Selgepiirilist mudelit, mida rahuleping kindlasti peaks sisaldama ja mida 
mitte, ei ole olemas. Teemad ja suunised tekivad osapoolte ning vahendaja otsuste 
tulemusel.
Lahendused ja kompromissid ei pruugi alati sündida. Nii juhtub tihti ka päriselt 
toimuvatel rahuläbirääkimistel. Mängu puhul on kõige tähtsam tunnetada, mida 
kujutavad endast läbirääkimised, samuti õppida keerulistes olukordades lahendusi otsima.

Etapp 6: Analüüs – mida õppisime?
Aeg u. 30 min.

Mängu lõpetuseks tuleb varuda piisavalt aega, et vestelda sellest, mida õpiti, kuidas 
tundus olla erinevates rollides, milliseid kogemusi saab peegeldada, kuidas antud teemat 
saab kasutada argipäevastes olukordades jne. 

Mängijatele



20

Mis juhtub pärast rahuläbirääkimisi?

Kompromissi leidmine, rahuleping, on alles algus rahu teekonnal. Ees on veel rahulepingu 
tingimuste elluviimine ja konfliktijärgse ühiskonna kindlustamine. Rahuprotsess peabki olema 
jätkuv. Rahulepinguid sõlmitakse sageli pikaajalise relvastatud konflikti järel, kus on vaja 
sõnastada pika aja jooksul tekkinud usaldamatus, viha ning osapoolte vahelised toime pandud 
kuriteod. Rahulepingusse tuleb märkida, et kasutusele võetavad meetmed aitaksid ühiskonda 
õiglasemaks muuta. Peab tunnistama ka konflikti põhjusi, korvama kahjud ning pidama kogu aja 
meeles, et ühiskonna uuesti üles ehitamine ei puuduta ainult väheseid privilegeerituid, vaid kogu 
elanikkonda.

Mängu lõpetuseks võite rühmadega vestelda näiteks järgmistel teemadel:
1. Milliseid tundeid tekitas rollimäng osalejates?
2. Kas etteantud rolli oli raske sisse elada?
3. Kas rolliga seotud seisukohad olid kellelgi isiklike põhimõtete vastu? Kui jah, kas 

see muutis mängu ebameeldivaks?
4. Mida õppisid osalejad iseenda ja läbirääkimiste kohta?
5. Kuidas tajuvad osalejad nüüd läbirääkimiste erinevaid etappe?
6. Mida õppisid osalejad konfliktide ja neile lahenduste leidmise kohta?
7. Kui realistlik see mäng ja etteantud olukord tundusid?
8. Kas kõik mängijad said osaleda?
9. Kuidas saab mängus õpitut rakendada erinevates reaalsetes olukordades?
10. Kas mängus saab midagi muuta, arendada? Kui jah, siis mida?

Mängijatele
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Sõnastik
Demokraatlik süsteem: see on süsteem, kus kõrgeima võimu kandjaks on rahvas, 
kes teostab seda läbi vabade ja regulaarsete valimiste. Riigivõim toimib seadustest 
lähtuvalt. Demokraatlikus riigis austatakse inim- ja kodanikuõigusi.

Riik: on inimeste poolt loodud institutsioonide kogum, mis korraldab teatud kindlas 
piirkonnas valitsemist ja viib ellu teatud eesmärke.

Konflikt: huvide, vajaduste või väärtushinnangute kokkupõrge.

Separatist: autonoomsele piirkonnale iseseisvust taotlev isik. Sageli sõltumatust 
taotleva liikumise või organisatsiooni liige.

Rahvusvaheline üldsus: olukorrast sõltuvalt tähendab teatud riike või rahvusvahelisi 
organisatsioone. Terminil ei ole kindlat tähendust, aga seda kasutatakse sageli 
poliitilistes aruteludes ja ajakirjanduses. Kasutatakse sageli siis, kui soovitakse 
avalikustada mõne riigi tegemisi, mis on vastuolus teiste riikide tegevusega.

Rahvuslik liikumine: rühmaliikumine, näiteks usuga seotud põhjustel või õõnestav 
rahvaliikumine. Näiteks ka massisport on muutunud tänapäeval rahvuslikuks 
liikumiseks.

Mässuline liikumine: rahvuslik liikumine, mis tõuseb teatud otsuse või selle tegijate 
vastu. Näiteks iseseisvuse poole püüdlev mässuliste liikumine.

Korruptsioon: moraali üldine lagunemine, eriti altkäemaksude maksmine ja võtmine, 
näiteks bürokraatias valitsev korruptsioon.

Kuningakoda: kuningaperekond ja -suguvõsa.

Ühiskonna põhifunktsioonid: ühiskonna toimimise seisukohalt tähtsaimad 
süsteemid, näiteks kohtusüsteem, haridus, tervishoid, energiasüsteem, raha- ja 
infokommunikatsioon, puhas elukeskkond, transport ja side.

Humanitaarkriis: juhtum või juhtumid, mis põhjustavad kriitilist ohtu teatud 
piirkonnas elavate inimeste tervisele, turvalisusele või heaolule. Näiteks relvastatud 
konfliktid, näljahäda, epideemia puhang või looduskatastroofid.

Rahuläbirääkija: isik, kes üritab aidata konflikti osapooltel jõuda üksteisemõistmiseni.

Osapoolte vaheline dünaamika: konfliktis osalevate riikide või nende juhtide või teiste 
osalejate (nt. rahuläbirääkijate) omavahelised suhted. Olukorda võivad keerulisemaks 
muuta ajaloolised, kultuurilised või keelelised tegurid.

Strateegia: põhiõiguslik tegevuskava, sõjapidamine, sõja juhtimise tava või kunst. 
Näiteks konflikti lahendamiseks nõutavad tegevusplaanid, eesmärgid ja võimalused 
nende elluviimiseks.

Rahvusvähemus: etniline rühm või rahvus, kellel on teatud riigis, piirkonnas või 
ühiskonnas vähem esindajaid või halvem olukord kui teistel rahvusrühmadel.

Mandaat: loovutamine, volitamine. Eelkõige demokraatlikus süsteemis rahvalt 
saadud volitus riiki juhtida. Samuti riigile antud volitus valitseda mõnda teist riiki või 
piirkonda. 


