N|teine plaan
põhikooliga, loevad ja õpivad nad huviga edasi. Inimesed on seal oma töö üle
uhked ja üritavad saada aina paremaks
spetsialistiks, isegi kui tegu on liinitöölisega. Eestlased on ka seesmiselt uhked,
aga võiks seda rohkem välja näidata, sest
oma tööd hästi tehes on see ju põhjus
tõeliselt uhke olla.”
Samuti usub Oudekki, et Eestis võiks
olla palju rohkem nii viisakust kui ka
soojust. Ta toob näitena toreda juhuse:
“Olin ühest väikesest poekesest väljumas, endal suured kotid mõlemas käes,
kui üks nelja-aastane poiss jooksis järsku ukse juurde, sikutas selle minu jaoks
avali ja teatas galantselt: “Prego, signorina!” Ise säras üle näo nagu päike. Muide,” lisab Oudekki, “naisi austava galantsuse juures on Itaalias samas Euroopa
üks väiksemaid palgalõhesid.”
Oudekki leiab, et oluline on sisuline
võrdsus. “Keegi ju peab uksest esimesena sisse minema ja traditsioon on siin
abiks. Kui oleme sisuliselt võrdsed, võime öelda “proua” ja “härra”, oleme kõik
prouad ja härrad, see on lihtsalt kena
viisakus, mitte klassivahe tegemine,”
sõnab ta. “Kui aga traditsioone hakatakse jumalusena kummardama nagu eesmärki, viib see koledate asjadeni. Traditsioone saab aga võtta lihtsalt tehnikana
selleks, et meil oleks parem elada.”

Püssid, burkad ja
antibeebipillid

Oluline
on sisuline
võrdsus. Võime
kõik olla härrad
ja prouad.

Oudekki on viibinud
vaatlejana palju kolmanda maailma riikides.
Möödunud aastal oli
ta kuus kuud Afganistanis Kabulis. “Jube kurb oli
näha, mis on saanud paigast,
kus 1970ndatel olid miniseelikutes naised raamatutega, ööklubid, poed, koolid, arhitektuur, roheluses
aiad, ilu. Praegu on seal vaid tolmukuhi,
burkad ja mehed püssidega. Minu meelest kõik, kes tegelevad välispoliitikaga, peaksid seal korra ära käima,” arvab
Oudekki. Teisalt tunnistas ta, et oli tore
näha inimeste leidlikkust, näiteks olid
kohalikud ehitanud vanadest tankitorudest veetorud. “Mis on mulle aga kõige
tähtsam – et Eestiga ei juhtuks kunagi
midagi sellist nagu seal või Ukrainas.”
Bangladeshis sai Oudekki kinnitust
demograafide tõdemusele, et niipea kui
naised rasedusvastastele vahenditele ligi
pääsevad, sündimus kahaneb. “Bangladesh vähendas 20 aastaga iivet poole
võrra,” meenutab Oudekki. “Kolkakülakeses ei osanud naised sageli lugeda
ega kirjutada, aga antibeebipilli oskasid
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absoluutselt kõik kasutada.”
Indoneesia Acehi regiooni peab Oudekki
huvitavaks põhjusel, et seal oli
justkui kaks erinevat ühiskonda: meeste
ja naiste oma. “Mehed tegelesid poliitikaga, naised majandusega. Kõik väikepoed ja turud oli naiste käes ja käsutada ning regiooni majandusasju arutati
just naistekogudes. Omavalitsusse kandideerisid mõlemad,” kirjeldab Oudekki.
Sierra Leones ja Libeerias koges
Oudekki Aafrika inimeste piiramatut
lahkust ja sõbralikkust, kuid nägi ka
seda, kui kiiresti võivad seal emotsioonid lakke lennata – just need tõid kummituslikult kohale mõlema riigi kohutavad kodusõjad, kus inimesed üksteist nii
jälgilt piinasid, et Oudekki seda sõnades
korrata ei taha.
Kirgiisias öeldi Oudekkile hellitavalt
“õeke” ja erinevalt Lääne-Euroopa kolleegidest maksis ta kohalikele mõeldud

hindu, sest “Eesti – see on ju peaaegu
kodumaa, teie olite kah Nõukogude Liidu osa, seega olete omad”. Oudekki heldib Kirgiisia mägesid meenutades, sest
mägimatkad on üks tema suur kirg.

Vabadus üle kõige
Oudekki sõnul on tema jaoks kõige olulisem vabadus. “Mul on elus tohutult
vedanud, et mul on võimalus vabadust
nautida,” nendib ta. “Bologna on Tallinnast nelja tunni kaugusel – kolm lennukiga pluss üks autoga lennujaamast – ja
Antsla, kus meil on maja, asub Tallinnast samuti nelja tunni kaugusel. Mul
on õnneks vabadus neid mõlemaid paiku nautida. Teoreetiliselt võiksid kõik
inimesed seda endale lubada, aga ei saa,
isegi olles väga-väga tublid ja tehes väga
palju tööd, sest kuupalgaga 400 eurot
või pisikese pensioniga ei saa inimene
endale seda vabadust lubada. Siin on
koht, kus riik peaks sekkuma!” 

