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Austatud Peeter Tedre
Pöördusite 28.03.2017 Eesti Rahvusringhäälingu poole palvega võtta ETV kavva Toomas
Lepa autorifilm „Verised majad“.
Oma kirjas viitasite asjaolule, et ERR on seda teemat käsitlenud kõige tagasihoidlikumalt filmi on näidanud teised telekanalid, aga mitte Rahvusringhääling.
Kahjuks pean Teile teatama, et oleme sellel teemal kujundanud seisukoha ja samasisulisele
kirjale eelnevalt - 07.03.2016 nr 1.1-9/53-16-1 ja 12.04.2016 nr 1.1-9/53-16-3 - juba vastanud.
Eesti Rahvusringhäälingul ei ole plaanis kavva võtta Toomas Lepa autorifilm "Verised
majad".
Tõin oma 07.03.2016 vastuskirjas välja erinevad aspektid, miks me ei saa seda filmi oma
programmi lubada.
ETV koostab oma programmi lähtudes toimetusliku vabaduse põhimõtetest. Filmiprogrammi
valikul peetakse silmas teema aktuaalsust, ajakirjandusliku käsitluse tasakaalustatust,
faktitäpsust, tulemuse sisulise ja tehnilise teostuse vastavust ETV kvaliteedistandarditele.
Toomas Lepa film „Verised majad“ ei vasta osadele neist kriteeriumidest. Sundüürnike ja
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise temaatikat käsitletakse filmis
üliemotsionaalselt, seejuures aga ühepoolselt. Omandireformi kavandajad ja teostajad
saavad sõna vaid arhiivilõikudes. Jääb selgusetuks, kuidas said sundüürnikud oma senised
eluruumid. Ka jääb arusaamatuks, miks filmi lõpuosas lehvitatakse natsisümboolikat ja
tehakse kummalisi vihjeid nagu oleksid kõik baltisakslased, kes Umsiedlungi läbi Eestist–
Lätist lahkusid, olnud natsid, kes läksid Eestist ära selleks, et asuda Poola põlisasukaid
kimbutama. Veel arusaamatum, miks peaksid eestlased vabandama tegude eest, mida Hitler
viimase maailmasõja ajal okupeeritud territooriumidel tegi. Seejuures pole filmis juttu sellest,
mis toimus Eestis 1940/ 41, kuhu kadus juba enne sõja algust hulk inimesi ja mis sai nende
tühjaks jäänud kodudest.
Omandireformi head ja vead (mõlemaid oli) jäävad filmis avamata, nagu seegi, et reform
toimus terves Eestis, mitte ainult Tallinnas ja kõik nn endised omanikud polnud
baltisakslased. Ühepoolne ainekäsitlus, Eesti riigi süüdistamine kuritegelikus käitumises ja
oma kodanike abita jätmises lihtsalt emotsioonide tasandil näitab pigem kõnelejate põlgust ja
viha oma riigi vastu kui soovi probleeme lahendada ja õiglust leida. Kuidagi ei saa nõustuda
DVD kaanel väidetavaga, et nn peavoolumeedia pole omandireformiga seotut käsitlenud.
Seda on teinud kõik suuremad päevalehed, raadiotoimetused ja läbi arvukate saadete ka ETV.

Kordan veelkord, et selle filmi puuduseks on faktide valikuline, emotsionaalne ja ühekülgne
käsitlus.
Samuti sisaldas Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki
12.04.2016 vastuskiri Eesti Üürnike Liidule, et ERR on vaba langetama otsust filmi näitamise
kohta.
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