
TeTeT el tasakaalustatud ühiskonda
NaNaN ised ja mehed Eestis 

III

TallTallT inn 2021



Käesolevas kogumikus avaldatud artiklid väljendavad autorite isiklikke seisukohti.
Kõik tekstides esinevad võimalikud vead on autorite vastutusel.
 
Toimetajad: Raili Marling, Käthlin Sander, Marju Raju, Marion Pajumets
Keeletoimetaja: Riina Reinsalu
Küljendaja: OÜ DADA AD  
 
Autoriõigus: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2021
 
 
Väljaandja:
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Telefon: 626 9301
Faks: 699 2209
e-post: info@sm.ee
 
Kogumiku terviktekst on leitav www.vordsuskeskus.ee lehelt.



3Eesnimi Perenimi / Artikli pealkiri

Sisukord

Eessõna  5
Rainer Kattel

Kas ikka veel teel tasakaalustatud ühiskonna poole?  7
Raili Marling

Meeste ja naiste olukord tööturul viimasel kümnendil (2010–2020)  14
Ave Roots

Töö- ja pereelu ühitamine  33
Pirjo Turk

Idufi rmade naisasutajatest Eestis  49
Triin Kask

Eesti rände soodimensioon  55
Marion Pajumets

Sugu ja tervis  73
Riina Sikkut

Vananedes kaob sugu  90
Tiina Tambaum

Naised Eesti poliitikas 21. sajandi kolmanda kümnendi lävel  95
Helen Biin

Kodanikuühiskonnast ja kodanikuaktiivsusest  118
Helen Talalaev

Sugu, sotsiaalne ebavõrdsus ja keskkond intersektsionaalse pilgu läbi  131
Kadri Aavik

Naistevastase vägivalla eri tahud  137
Kristiina Luht, Airi Mitendorf

Naistevastase vägivalla ohvrite abistamine praeguses Eestis ja arenguplaanid  154
Kristiina Luht



Seksuaalne ahistamine, selle kriminaliseerimine ja avalik arutelu   159
Piret Karro

Haridus ja sooline võrdsus   172
Ülle-Marike Papp

Naised teaduses koroona-ajal, ent mitte ainult sellest   196
Anne Kahru

Eesti Teadusagentuuri soolise võrdõiguslikkuse kava   199
Loone Vilumaa

Kas etenduskunstid ja audiovisuaalne kunst Eestis 
loovad naistele ja meestele võrdsed võimalused?   200
Liis Jõhvik, Hedi-Liis Toome

Soolisus muusikas: muutused Eesti taasiseseisvumise järgses muusikaelus   221
Brigitta Davidjants

Sotsiaalmeedia kui soolisustatud ruum   225
Helis Sikk

Eesti meediamaastik ja sooline võrdõiguslikkus   240
Barbi Pilvre

Sooline võrdsus kümme aastat hiljem – mitu sammu edasi, mitu tagasi?   246
Mari-Liis Sepper



5Eesnimi Perenimi / Artikli pealkiri

Kas Eesti on teel tasakaalustatud ühiskonda? Kas kapitalistlikud ühiskonnad saavadki üldse olla 
tasakaalus? Vabaturumajanduse peamine edasiviiv jõud on protsess, mida Austria päritolu Amee-
rika majandusteadlane Joseph Schumpeter kirjeldas 1942. aastal „loomingulise hävitusprotses-
sina“. Kapitalismile on omane pidev uuenemine, millega paratamatult kaasneb olemasolevate 
ettevõtete, töökohtade ja oskuste kaotus. Pidev konkurents ja innovatsioon tähendavad seda, et 
kapitalism on oma olemuselt alaliselt tasakaalust väljas. Esimesena kirjeldasid seda tasakaalutut 
süsteemi Karl Marx ja Friedrich Engels oma 1848. aastal ilmunud kommunistlikus manifestis ja 
seetõttu pole ilmselt ka imestada, et Eesti kui postsotsialistlik ühiskond ei ole väga avatud ideedele 
ja poliitilistele suundumustele, mis üritavad tasandada turumajanduse varjukülgi.

Eesti poliitikat ja laiemalt ühiskondlikku debatti ei ole valitsenud ega suunanud mitte lihtsalt parem-
poolsed, vaid selgelt neoliberaalsed ideed. Neoliberalism tähistab 20. sajandi lõpust prevaleerivat 
ideoloogiat, mis väidab, et mida enam „ideaalsele“ vabaturumajandusele lähemal on ühiskond, 
seda enam tasakaalus see ühiskond ka on. Neoliberaalide vaates on just riik see, mis ühiskondi 
tasakaalust välja viib, näiteks eelistades kindlaid ettevõtteid või n-ö moonutades riigi pakutavate 
teenuste hindu.

Eesti ja laiemalt Ida-Euroopa ühiskondade neoliberaalsetele jõujoonetele ei ole peamiseks vastu-
kaaluks mitte kodumaised opositsioonilised liikumised, vaid pigem Euroopa Liidu erinevad toe-
tusmeetmed, mis on mõeldud loomingulise hävitusprotsessi loomingulise osakaalu suurendami-
seks ning hävitusliku poole leevendamiseks. Need meetmed on aidanud väga erinevaid valdkondi 
alates teaduse infrastruktuurist kuni lähisuhtevägivalla küsimustega tegelemiseni. Sellist poliitikat 
iseloomustab aga ka kohmakus, paindumatus ja bürokratiseeritus. Seega on Euroopa olnud üht-
aegu justkui Eesti kapitalismi südametunnistus ja kammits. Euroopa toetus Eestile nii COVID-19 
tagajärgedega võitlemisel kui järgneva seitsme aasta jooksul on taas märkimisväärne.

Euroopa poliitilistele suundumustele vastukaaluks on Eestis toimumas kolm protsessi. Esiteks, neo-
liberaalsete ideede järjepidev püsimine Eesti Reformierakonna näol. Teiseks, äärmusrahvusliku 
populismi esilekerkimine EKRE näol. Kolmandaks, tsentristliku, rääkimata sotsiaaldemokraatliku 
agenda õgvenemine. Eesti ühiskonnas nõrgenevad jõud, kelle eesmärk on tasakaalustatud ühis-
konna poole liikumine. Eesti peegeldab ja jäljendab üha enam Ida-Euroopa demokraatlike riikide 
vastuolusid, kus hoolimata aastakümneid kestnud tugevast majanduskasvust on ebavõrdsus suur 
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ning vähemuste õigused on pigem rünnaku all, kui edenevad. Eelkõige näeme seda vähemuste 
ja naiste õiguste valdkondades, kus Eesti olukord ei kipu sugugi paranema, näiteks on meie soo-
line palgalõhe jätkuvalt Euroopa suurim, jätkuvalt ei ole võimalik samasoolistel paaridel abielluda. 
Tähelepanuväärne on ka see, et neis küsimustes puudub otsene poliitiline soov ja jõud olukorda 
reaalselt muuta. Riik toetab soolist võrdõiguslikkust sama palju kui autoralli maailmameistrivõist-
luste etapi korraldamist. Kuigi keskmine palk kasvab, liigume eemale skandinaavialikust kapitalis-
mist.

Seda väärtuslikumad on aga sellised kogumikud, mida te praegu käes hoiate või ekraanil loete. 
Eesti tulevik sõltub eeskätt meie oskusest suunata ühiskondlikku debatti kohaliku neoliberaalse ja 
rahvusäärmusliku ideoloogia üle ühiskonna keskmesse, laskmata end samal ajal liigselt kammit-
seda Euroopa raha ahvatlusest. Tasakaal ise jääbki utoopiaks, ent selle utoopia valgus on oluline 
inimväärse elukeskkonna loomisel.

Rainer Kattel 
Eesti Vabariigi soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees 
Londoni Ülikooli Kolledži professor



7Eesnimi Perenimi / Artikli pealkiri

Siinne artiklikogumik on kolmas süsteemne vaade soolise 
võrdõiguslikkuse arengule Eestis. Varasemad analüüsid on 
ilmunud aastatel 2000 ja 2010 ehk siis igal kümnendil oleme 
andnud ülevaate sellest, mis suunas ja mis kiirusel meie ühis-
kond on arenenud inimõiguste ning konkreetsemalt meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse kontekstis.

Kui 2000. aastate algus oli veel taasiseseisvuse saavutamise 
järgse eufooria ja kiirete muutuste ajajärk, mil Eesti astus 
Euroopa Liidu väärtus- ja õigusruumi ning kodunes seal, siis 
praeguseks oleme näiliselt jõudnud stabiilsusesse. Eestist 
ei ole saanud Toomas Hendrik Ilvese loodetud igavat Põhjala 
riiki, kuid 30 aastat taasiseseisvust tähendab, et meil on juba 
terve põlvkond Eesti elanikke, kellel puudub isiklik mälestus 
nõukogude ajast ning kes tunnetavad ennast lääneliku maa-
ilma ja inforuumi osana. See mõjutab ka nende suhtumist 
soolisesse võrdõiguslikkusesse. Samas on viimase kümne 
aasta jooksul ka Eestis suurenenud ühiskonna lõhenemine, 
mis väljendub muu seas ka rahvusvahelisel areenil tuttavate 
konservatiivsete ja populistlike ühiskondlike liikumiste ühe 
suuremas nähtavuses poliitikamaastikul.

Kahjuks on soolise võrdõiguslikkuse ja sooküsimused 
saanud üheks lõhenemise lakmustestiks. 2010. aastal soo-
lise võrdõiguslikkuse olukorda hinnates oli võimatu mööda 
vaadata sootuimadest vaatenurkadest ja stereotüüpidest, 
mis tulid ilmsiks soolise võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõt-
mise ümber käinud debatis, kuid mis ei sobitunud euroopa-
liku väärtusruumiga. 2020. aastal tõusetub sama märgilisena 
kooseluseaduse menetlus ja referendumi nõudmine abielu 

Raili Marling

Raili Marling (PhD) töötab Tartu 
Ülikoolis anglistika professorina. 
Tema interdistsiplinaarne tea-
dustöö keskendub muu hulgas 
neoliberalismi ja sooküsimuste 
analüüsile tänapäeva kirjandu-
ses ning poliitilises ja meedia-
diskursuses. Lisaks teadustööle 
on ta esinenud sootemaatikat 
puudutavate sõnavõttudega 
meedias ja populaarteaduslikes 
kogumikes.
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tähenduse teemal. Esmapilgul näib, et oleme mingis mõttes jäänud samade stereotüüpide juurde 
ning need on ehk isegi kivinenumad. Lähemal vaatlusel aga selgub, et meie kodanikuühiskond 
ja avalikkus on teinud läbi suure arengu ning parempopulistlike vaadete esindajatele vastandub 
märgatav osa elanikkonnast. Samaks on aga jäänud see, et meie suuremast demokraatiakoge-
musest hoolimata tekitab sootemaatika jätkuvalt vaidlusi, mitte ei peegelda üksmeelt. Seega 
naaseb käesolev sissejuhatus mõnede soolist võrdõiguslikkust puudutavate põhitõdede juurde 
ning asetab need viimase kolmekümne aasta maailma ja Eesti arengu konteksti.

Kuna Eestis on jätkuvalt poliitilisi jõude, kes näevad igasuguses soolise võrdõiguslikkuse poliitikas 
radikaalfeminismi varju, on mõistlik üle korrata, mida siinses kogumikus sooline võrdõiguslikkus 
tähendab. Sooline võrdõiguslikkus on oluline demokraatia indikaator, mis kuulub ÜRO ja Euroopa 
Liidu poliitiliste eesmärkide hulka. Selle taga on arusaam, et naistele ja meestele võrdsete õiguste 
ning võimaluste tagamine toetab ühiskonna tasakaalustatud arengut ja inimressursside 
maksimaalset rakendamist ühise heaolu teenistusse. Viimane on eriti oluline sellistes väikese 
rahvaarvuga riikides nagu Eesti, mis pole toetanud sisserännet ning peab seega hakkama saama 
kohaliku inimkapitaliga.

Ka varasemates kogumikes on tõdetud, et meil on naiste ja meeste võimete võrdses kaasami-
ses jätkuvalt kitsaskohti, seda nii avalikus kui koduses sfääris. Sooline ebavõrdsus ongi keeruline 
teema, kuna see ei toimi mitte ainult poliitiliselt võrdlemisi hästi kaetud avalikus sfääris, vaid ka 
isiklikus elus ning seega vajab lahendamist mitmel tasandil. Ajalugu on näidanud, et naistele hari-
duse ja hääleõiguse andmine või tasustamata hooletöö kõrvalt palgatöö võimaldamine ei lahenda 
soolist ebavõrdsust, kui tähelepanuta jääb kodu ja pereelu ning eelkõige ühiskonnas valitsevad ja 
taastoodetavad soorollid ja soolistatud kuvandid. Samuti on tupik tegeleda soolise võrdõiguslik-
kuse küsimuste lahendamisega vaid naistele keskendudes.

Nagu nentisin ka kümme aastat tagasi, on soolise võrdõiguslikkuse edendamine tee, millest küll 
oluline osa on Eestis läbitud, mis aga pole kaugeltki lõppenud. Meil on sooküsimusi tõsisemalt tead-
vustatud alates taasiseseisvumisest, mil lülitusime muu maailma sotsiaalsetesse ja poliitilistesse 
mõttevahetustesse ning hakkasime oma ühiskonda viima kooskõlla rahvusvahelise õiguse ja inim-
õiguste standarditega. Viimase kümne aasta jooksul on meie samm ehk ka töntsimaks muutunud, 
sest esmane lääneriikidega lõimumise ind on raugenud. Seega on tegemist teega, millel iga ühis-
kond liigub oma tempos, mida mõjutab konkreetne ajaloolis-poliitiline kontekst ja konkreetne aeg.

Lääneriikides tõi naiste õiguste teema teravdatult päevakorda 1960. aastate noorsooliikumiste lai-
nes tõusetunud küsimus, miks vaid avalikus sfääris võrdseid võimalusi kaitsvad seadused ometi 
ei suuda tagada naistele tegelikke võrdseid võimalusi. Kriitilise tähelepanu alla tõusid tasustamata 
töö kodus, seksuaalne ahistamine, reproduktiivõigused, naisi alandavad stereotüübid ja meedia-
kujutised. Samuti mõisteti üha laiemalt, et soolise võrdõiguslikkuse küsimusi ei saa lahendada iso-
latsioonis: need arenevad alati koosmõjus sotsiaalse klassi, seksuaalsuse, rassi ja rahvuse, geo-
graafilise paiknemise, tervisliku seisundi ja muude teguritega.

Selleks ajaks, kui meie avalik diskursus sootemaatikasse süüvis, oli sellel teemal peetud pikki ja 
kirglikke arutelusid. Viimase 30 aasta jooksul ongi olnud põnev jälgida, kuidas Eestis neid soolise 
võrdõiguslikkuse ümber käivaid pikaajalisi ja keerukaid debatte mõistetakse ja kodustatakse. Meil 
on olnud teatav eelis, mis tuleneb sellest, et astusime sellesse debatti ajal, kui juba paljud olulised 
ideed olid läbi vaieldud, kuid samas hoiab meid tagasi sootemaatika jätkuv tajumine välismaalt 
ülevõetud teemavaldkonnana.
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Viimane kujutelm on ekslik. Meil on pikk soolise võrdõiguslikkuse traditsioon. Eesti Vabariik 
võttis 1918. aastal iseseisvudes omaks tolle aja progressiivsed ideed ning tagas riigi loomisel ka 
naistele valimisõiguse. Eesti naised said valimistel oma kodanikuõigust kasutada enne kui näiteks 
Suurbritannia või Prantsusmaa naised, sest uut riiki luues ei pidanud me olemasolevaid jäiku süs-
teeme lõhkuma, vaid saime lähtuda oma ajastu parimatest tavadest.

Nõukogude perioodi soolise võrdõiguslikkuse silti kandvad poliitilised suundumused pärssisid 
oma topeltstandardite tõttu sootemaatika tõsiselt võtmist. Ametlik tsensuur ei võimaldanud ka 
ennast välismaiste vaidlustega kursis hoida. Näiteks on märgiline, et kui feministliku filosoofia klas-
sik Simone de Beauvoir 1964. aastal koos Jean-Paul Sartre’iga Eestit külastas, ei leidnud kohalikus 
meedias märkimist tema „Teine sugupool“ (1949), mida on tihti peetud feminismi taaskäivitajaks 
Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Kuna Beauvoir juhtis oma teoses tähelepanu soolise võrdõi-
guslikkuse puudujääkidele Nõukogude Liidus, ei saanud sellest teosest meil kirjutada.

Soolise võrdõiguslikkuse ja kitsamalt feministliku teooria ideestik jõudis meile läbi ajalise 
lõtku ja fragmentidena, millest tervikpildi kokkupanemine on aeganõudev tegevus, mis ei näi-
nud nii olemuslikult oluline kui rahvusliku identiteedi või laiemate isikuvabaduste taganõutamine.1 
Sellest sai meie jaoks taas teema alles 1990. aastatel, mil liitusime juba aastakümneid toimunud 
mõttevahetusega, alguses kuulajatena, aga viimase 30 aasta jooksul ka üha enam osalejatena. 
Selle tervikpildi kokkupanemisel on selgemaks saanud seegi, et mõni aeg tagasi juba lahendatuks 
peetud feminismi n-ö vanad teemad, nagu poliitiliste ja kodanikuõiguste kaitse, on kõike muud kui 
oma tähenduse minetanud ning vajavad päevakorral hoidmist veel 21. sajandilgi.

Eesti on seega esmalt pidanud viimase 30 aasta jooksul õppima ühiskonda läbi sooprisma vaat-
lema. Naiste ja meeste olukorra võrdlevaid analüüse hakati Eestis avaldama 1990. aastate kesk-
paigast alates ning nende arv on pidevalt kasvanud. Üks esimesi ülevaateid naistest ja meestest 
Eesti ühiskonna eri sfäärides oli 2000. aastal ilmunud kogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda: 
naised ja mehed Eestis“. Järgnenud 20 aasta jooksul on meie teadmised soo ja ühiskonna suhetest 
tugevasti muutunud ning seega on üsna eripalgelised ka nende muutuste pulssi mõõtvad kogumi-
kud „Teel tasakaalustatud ühiskonda II“ ja käesolev, kolmas kogumik selles sarjas. Muutunud on 
teemad, rõhuasetused ja eesmärgid.

Ehk oleks siiski ka veel aastal 2021 vaja meenutada, et sugu tähendab sotsiaalseid ja kultuu-
rilisi erinevusi naiste ja meeste vahel. Varasemas soouurimuslikus erialakirjanduses eristati 
kaasa sündinud bioloogilist sugu ning alati dünaamilist sotsiaalset sugu ehk siis tähendust, mida 
ühiskond eri ajastutel bioloogilisele erinevusele annab. Praeguseks on adutud, et see jaotus on 
problemaatiline, sest sotsiaalsed ja kultuurilised normid on tugevasti läbi põimunud sellega, mida 
peame „loomulikuks“, ning nende kahe eristamine on sageli keerukas, kui mitte võimatu. Ka meil 
on viimasel 30 aastal valdavalt keskendutud naiste ja meeste erinevusele sotsiaal-majanduslikus 
olukorras või eri valdkondade näitajates. Seda teeme ka siinses kogumikus, sest kahjuks on eba-
võrdsus säilinud.

Kuigi formaalselt on eri seadustega võrdsed õigused tagatud, töötavad naised sageli alaväärtusta-
tud ja -makstud aladel ning on vaesemad kui mehed. Vaesus süveneb pensionipõlves. Ka peredes, 
kus mõlemad vanemad töötavad, on naised lastega seotud kohustuste kandmisel sageli sisuliselt 

1 Huvitavalt on Beauvoiri suurteos siiani eesti keelde korralikult tõlkimata: seda nime kandev tõlketeos on osaline ja välja on jäänud mit-
medki Beauvoiri kesksed ideed.



10 Raili Marling / Kas ikka veel teel tasakaalustatud ühiskonna poole?

üksi. Naiste toomine n-ö meeste mängumaale pole piisav, kui me ei küsimärgista seal kehtivaid 
reegleid ega mõtesta ümber meeste rolli. Kuigi meestel on selles võrdluses selge eelis, on tegu 
kaheteralise mõõgaga. Soolised stereotüübid kahjustavad ka mehi, kelle suurem võim ning sellega 
kaasnev vastutus ja koormus tööturul mõjuvad räsivalt nende eneseteostusele isiklikus elus ning 
toovad kaasa kõrge riskikäitumise ja varajaste surmade määra. Sooküsimus pole seega ammu 
enam pelgalt naisküsimus: üha selgemalt adutakse, et soolise ebavõrdsuse probleemide lahen-
damiseks tuleb tegeleda nii naiste kui ka meestega.

Samuti on oluline mitte unustada, et naised ja mehed pole rühmadena monoliitsed, vaid et 
mõlema soo sees eksisteerib suuri erinevusi. Ka Eestis üha enam kasutatavad intersektsionaalsed 
lähenemisviisid rõhutavad, et meie soolist identiteeti ei saa lahutada sellistest teguritest nagu rah-
vus, rass, geograafiline päritolu, seksuaalsus, sotsiaalne klass, vanus, puue või selle puudumine. 
Kuigi soostereotüübid on jäänud paljuski binaarseiks, on reaalsus palju mitmekesisem. Soolise 
võrdõiguslikkuse poliitikas püütakse üha rohkem paljususi arvesse võtta, näiteks ühiskondlikus 
elus ja tööturul, kus ei toimi abstraktsed töötajad, vaid erinevate vajadustega soolistatud inimesed. 
Vaesel vanemal naisel on teised vajadused kui noorel reproduktiiveas naisel, keskklassi gei-mehel 
on teised vajadused kui rahvusvähemusse kuuluval pensionäril. Kogumikus püüamegi võimalikult 
paljudes kontekstides vaadata ristuvat ebavõrdsust. Paraku aga pärsib meie analüüse statistika ja 
uuringute vähesus: koosmõjuliste erinevuste kohta puuduvad andmed. Mitmete naiste ja meeste 
toimetulekut mõjutavate teemade, nagu näiteks ebaühtlase regionaalarengu kohta pole kahjuks 
veel soolist mõõdet arvestavaid uurimusi ilmunud. Samuti on Eestis alles lapsekingades LGBTQI 
kogukonna, aga ka puudega inimeste uurimine sootundlikust vaatenurgast.

Meil puuduvad veel ka andmed paljude oluliste tulevikuteemade kohta. Tänane tööelu ei lähe 
sujuvalt koolipõlvest pensionini, vaid on üha dünaamilisem ja ebakindlam. Paljud töötajad peavad 
olema valmis oma töövaldkonna radikaalseteks muutusteks ja nendega kaasnevaks vajaduseks 
elukestva õppe järele. Stabiilseid ja sotsiaalsete tagatistega kaetud töökohti asendavad üha enam 
platvormitöö ja tööampsud. Rohepööre nõuab loobumist kasvule suunatud majandusmudelist 
ning kestlike lahenduste leidmist meie igapäevaelu mõjutavas taristus ja mõtteviisis. Biomedit-
siiniline areng tekitab üha uusi eetilisi vaidlusi. Needki protsessid ei ole sooneutraalsed. Sooline 
dimensioon on ka Eestit mõjutavatel üleilmsetel teguritel, alustades kliimamuutusest ja lõpetades 
kirjutamise ajal karjuvalt päevakajalise COVID-19 pandeemiaga. 

Sooküsimuste ümbermõtestamiseks lõid vastuvõtliku pinnase 20. sajandi ühiskondlikud 
muutused: naiste haridustaseme kasv ja nende aktiivne liikumine tööturule, mitmesuguste sot-
siaalsete teenuste kättesaadavus, eelkõige aga väärtushinnangute muutumine postmaterialistli-
kus ühiskonnas, mis hindab üha enam mitte niivõrd materiaalseid hüvesid, kuivõrd nn pehmeid 
väärtusi (isiklik vabadus ja areng, kodanikualgatus, loodushoid jne). Kuigi praegune Eesti on jätku-
valt vaesem kui Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika riigid, on meilgi üha enam näha heaolu kasvu ja 
sellega kaasnevat väärtushinnangute nihet, eelkõige noorema ja harituma elanikkonna seas. Eesti 
noored elavad üleilmastunud maailmas, kus nende infoväli ei piirdu Eesti ajakirjanduse või teleka-
nalitega. Nende väärtusmaailm langeb üha rohkem kokku nende Lääne-Euroopas ja Põhja-Amee-
rikas elavate eakaaslaste omaga ning nad soovivad näha muutusi ennast ümbritsevas keskkonnas. 
Viimase kümne aasta jooksul on ehk just tänu sellele Eestisse jõudnud kliimaaktivism, veganlus kui 
poliitiline seisukohavõtt, seksuaalsuse eri väljendusvormide aktsepteerimine. Ka meil hoo sisse 
saanud #MeToo kampaania näitab seda, et me elame muutunud inforuumis, millega on kaasas 
käinud varasemast jõulisem kodanikuühiskonna tasandi aktivism.
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See aktivism on maailmavaatelt mitmekesine. 2008. aasta majanduskriisi järel üha süvenenud lõhe 
neoliberaalses globaalses majanduses võitjate ja kaotajate vahel on praeguseks nähtavalt kanali-
seerunud poliitikasse. Kaotajate pettumust ja viha on kasutanud ära erinevad populistlikud polii-
tilised jõud, kelle üheks relvaks on saanud ka sootemaatika. Ennast soovastaseks (ingl anti-gender) 
liikumiseks nimetavad ühiskondlikud jõud on asunud vaidlustama viimase 70 aasta demokraatliku 
poliitika püüdlust tagada võrdsed võimalused nii naistele kui meestele. See liikumine on jõuliselt 
sisenenud ka Eesti avalikku debatti, tehes erinevate ühiskondlike probleemkohtade mugavaks 
patuoinaks n-ö kosmopoliitse eliidi ja süvariigi, keda on märksa lihtsam süüdistada kui globaalse 
majanduse loogikat. Peale globaalse populismi kohalike ilmingute on ka meile jõudnud rahvusva-
heline sotsiaalkonservatiivne liikumine, mis on meie usuleigesse ühiskonda toonud varem pigem 
tugevalt religioossetes riikides avalikkust lõhestavaid teemasid, nagu abort.

Seega saab ka Eestis, nagu muudes riikides, rääkida üha suuremast väärtuspõhisest pola-
riseerumisest. Riigi tasandil jälgitakse rahvusvaheliselt võetud kohustuste täitmist ning algatatud 
on mitmed olulised soolist võrdõiguslikkust tagavad seadused ja rakendusaktid. Kui 2000. aastate 
alguses kannustas meid tagant soov läänele järele jõuda ning selles protsessis oli meil kohustus 
oma õigusaktid Euroopa Liidu omadega kooskõlla viia, mh soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, 
siis praegu välismaalt tulevad signaalid on palju ambivalentsemad.

Selles kontekstis on vaja meenutada, et Eesti ühines 1991. aastal ÜRO naistevastase diskrimineeri-
mise konventsiooniga, mille eesmärk on likvideerida kõik diskrimineerimise vormid. ÜRO liikmena 
laieneb Eestile jätkuvalt ka kohustus järgida 1995. aasta Pekingi konverentsi tegevuskava. 2015. 
aastal lisandusid eelloetletutele kestliku arengu eesmärgid, millest üks on sooline võrdõiguslik-
kus. Nii tegutseb 1996. aastast Sotsiaalministeeriumi juures soolise võrdõiguslikkuse poliitika eest 
vastutav üksus; 2005. aastal nimetati ametisse esimene soolise võrdõiguslikkuse volinik (2009. 
aasta algusest soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik). 2013. aastal loodi soolise 
võrdõiguslikkuse nõukogu ja 2016. aastal valmis esimene soolise võrdõiguslikkuse strateegiline 
tervikvaade, kui valitsus kiitis heaks „Heaolu arengukava 2016−2023“. Euroopa Liitu astudes võt-
sime endale kohustuse järgida liidu soolise võrdõiguslikkuse alast õigust, mis tähendab kohustust 
kaotada sooline diskrimineerimine ning edendada naiste ja meeste võrdseid võimalusi ühiskonna 
eri sfäärides. Need kohustused pole maha maetud ka meie praeguses Eestis.

Ükski riik ei saa küll väita, nagu oleks ta soolise ebavõrdsuse kaotanud, kuid vaieldamatult on 
tehtud suuri edusamme, et nii naised kui mehed saaksid olla täisväärtuslikud inimesed avalikus ja 
koduses sfääris. Näiteks ÜRO arenguaruandes on välja toodud soolist võrdõiguslikkust mõõtvad 
indeksid. 2009. aastal olid naiste võimaluste edendamise indeksi (ingl gender empowerment mea-
sure) tipus Rootsi ja Norra; Eesti asetus 109 riigi hulgas 30. kohale. 2019. aastal oli tipus taas Norra 
ja selle järel Šveits; Eesti jäi aga samale 30. kohale. Nn uue Euroopa riikidest on meist eespool vaid 
Sloveenia ja Tšehhi Vabariik. Kuigi EIGE indeksi järgi teeme tasapisi edusamme, võiks siiski küsida, 
kas oleme saavutanud oma sotsiaal-majanduslikus olukorras võimaliku maksimumtulemuse. Või 
me siiski veel ei mõista, kui sügavale ulatuvad soolise ebavõrdsuse juured ja mõjud?

Meil on juba 30 aastat eri valdkondades (eelkõige küll sotsiaal- ja humanitaarteadustes) tehtud 
heal rahvusvahelisel tasemel teadustööd sooküsimuste analüüsiks. Me ei pea enam toetuma rah-
vusvahelisele ekspertiisile, vaid oma kohalikest oludest pärinevatele teadmisele. Meie soouuri-
muslik traditsioon on juba nii pikk, et saame rääkida põlvkondade vahetusest ning nooremate ja 
seega ka uute vaatenurkadega uurijate sisenemisest soouuringute valdkonda. Ka siinses kogu-
mikus anname sõna Eestis soolise võrdõiguslikkuse problemaatikat juba aastakümneid lahanud 
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ekspertidele, nagu Ülle-Marike Papp ja Mari-Liis Sepper, kuid nende kõrvale astuvad noorema 
põlve autorid, nagu Piret Karro, Helen Talalaev ja Helis Sikk. Meie autorid ei ole vaid akadeemilisest 
maailmast: teadlaste kõrval on ka riigiametnikke ja aktiviste. Seegi näitab tänase soouurimusliku 
maailma mitmekesisust, sest selle teemaga tegelejaid leiab väga erinevatest eluvaldkondadest. Nii 
meie riigiaparaat kui ka kodanikuühiskond aitavad meil meeles pidada, et sooline võrdõiguslikkus 
on jäädavalt vajalik eesmärk. 

Seega on praegune soolise võrdõiguslikkuse olukord parem kui kunagi varem: seadused on vastu 
võetud, strateegilised eesmärgid seatud, meetmeid viiakse ellu. Eesti valis endale 2016. aastal esi-
mest korda presidendiks naise, Kersti Kaljulaidi, 2021. aastal sai peaministriks esimest korda naine, 
Kaja Kallas, ning esimest korda saavutas Eesti valitsus soolise tasakaalu. Kümne aasta pärast saame 
hinnata, kas see naisjuhtide normaliseerumine poliitikas jäi püsima. Meil on tekkinud kohalik tead-
mine ja aktivism, mis toetab riigi püüdlusi nende eesmärkide saavutamisel ning distsiplineerib 
poliitikuid ja avaliku elu tegelasi sootuimade sõnavõttude eest meedias või sotsiaalmeedias. Noo-
red on soolise võrdõiguslikkuse loomulikuna omaks võtnud. Selle heaks on tugeva panuse andnud 
elatustaseme märgatav tõus, mis on võimaldanud meil üha enam mõelda peale igapäevase toime-
tuleku ka niisugustele väärtustele nagu sallivus ja võrdõiguslikkus.

Samas mõjutab Eesti avalikkuse suhtumist soolise ebavõrdsuse probleemidesse jätkuvalt neoli-
beralistlik ideoloogia, mis näeb naisi ja mehi eelkõige konkurentidena vabal turul ning eirab sügava 
soolise ebavõrdsuse olemasolu sellel näiliselt neutraalsel võitlustandril. Ka tarbimiskultuur ei soosi 
soo- ja laiemalt sotsiaalproblemaatika süvaanalüüsi. Nende kõrvale on üha jõulisemalt astunud ka 
sotsiaalkonservatiivse väärtusmaailma esindajad, kes tunnetavad kultuurimuutuse ohtlikkust oma 
maailmavaatele ning on tihti demagoogilisi võtteid kasutades asunud soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid küsimärgistama. Loodetavasti on Eesti ühiskonnas piisavalt enesekindlust, et eba-
kindluse õhkkonnas hirme üleskütva retoorika kontekstis ei asutaks õõnestama meie demokraa-
tia alustugede hulka kuuluvaid soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Nagu Eesti Naisliit väljendus 
juba 1930. aastal: „Nimeline üheõiguslus, liiatigi kui see piirdub ainult poliitilisega, ei tähenda veel, 
et naise enda maksmapaneku teelt ühiskonnas oleks kõrvaldatud kõik takistused, mis aastasada-
sid kestnud eestkoste all elamine ja põlised traditsioonid sinna veeretanud. Maa-ala, millele naine 
tunneb endal olevat õiguse, tuleb tal kätte võita samm-sammult, visa võitlusega.“

See visa võitlus ja baasteadmiste kinnistamine peavad jätkuma, et kättevõidetud õigustel ja vaba-
dustel kerglaselt kaotsi minna ei lastaks. Mida suuremad on ühiskonna pinged, seda enam peame 
keskenduma keerukatele, nüansirikast mõtlemist nõudvatele teemadele, mille lahendamiseta 
ühiskond ei arene. Must-valge mõtlemine ei tee neid teemasid kergemaks, vaid lükkab ainult edasi 
nende sisulist arutamist.

Seda maastikku püüabki kaardistada siinne kogumik. Eelnevate kogumike loodud traditsiooni 
järgides vaagime ühiskonna jätkuvaid valupunkte, nagu naiste ja meeste positsiooni tööelus, 
muutunud pereelu, naisi ja mehi poliitikas, haridust ja sugu, kodanikuühiskonna arengut, tervist 
ja vananemist, naistevastast vägivalda, meedia rolli. Oleme aga nende teemade juurde toonud 
uusi autoreid ja hõlmame analüüsi viimase kümne aasta jooksul toimunud nihkeid. Muutunud on 
mõne teema vaatenurk, näiteks vaatleme nüüd paarisuhtevägivalla asemel soopõhist vägivalda. 
Muutunud ühiskond nõuab uusi rõhuasetusi: kui kümme aastat tagasi vajas pikemat analüüsi trü-
kimeedia, siis praegu on üha suurema kasutajaskonnaga sotsiaalmeedia ning tegemist on vägagi 
soolistatud ruumiga, mis sekkub ka n-ö traditsioonilisse poliitikategemisse. Kui varem oleme kirju-
tanud kodanikuühiskonnast laiemalt, siis praeguses köites saab tähelepanu konkreetselt sooküsi-
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mustega tegelev kodanikuaktivism ning eraldi teemana ka loomaõigused kui soolistatud nähtus. 
Uue teemana on meil pikem analüüs seksuaalsest ahistamisest, aga ka näiteks rändeküsimuse 
soolisest dimensioonist. Meil on ka väga hea meel lisada kogumikku filmi, teatri ja muusika sooline 
analüüs, samuti sissevaade naiste kaasatusse idufirmade tegevusse.

Meie autorite ring on üha laienenud, samuti on hea meel toetuda mitte ainult riiklikule statistikale 
ja mõttekodade analüüsidele, vaid ka arvukatele üliõpilaste uurimistöödele. Kuigi muutused pole 
kõigis valdkondades olnud kiired või positiivsed, annavad süvendatud analüüsid meile parema 
võimaluse hetkeolukorra mõistmiseks ja tulevikustrateegiate kujundamiseks.

Tulevikku vaadates ootavad meid paljud muutused, milles mängib keskset rolli ka sooli-
sus. Mida keerulisem on küsimus, seda pikem ja vastuolusid täis on sellele vastamise protsess. 
Oleme Eestis soolise võrdõiguslikkuse teema üle sisukalt arutlenud 30 aastat ning peame tõdema, 
et oleme minevikust pärinud rea küsimusi, kuid paranenud on meie suutlikkus neile vastuseid 
otsida ja küsimuste endi keerukust mitte karta.
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Artikli eesmärk on anda ülevaade tööturu protsessidest aas-
tatel 2010–2020, lähtudes soolisest perspektiivist. Käsitletakse 
nii objektiivseid statistilisi näitajaid kui ka subjektiivseid hin-
nanguid olukorrale tööturul, keskendudes tööhõive ning soo-
lise segregatsiooni ja palgalõhega seotud küsimustele.

Viimase kümnendi oluliste trendidena tuleb välja, et eesti 
inimeste töötee on Euroopa kontekstis kõige pikemate seas, 
tööhõive määr on suhteliselt kõrge ja töötuse määra poolest 
oleme üsna keskmisel kohal. Vaadates eri gruppe, selgub, et 
vähemusrahvusest naiste tööhõive määr on teiste gruppide 
(meeste ja eesti naiste) omast madalam ning vanemaealiste 
hulgas (aastates 55–64) paistavad silma eesti naised, kelle 
tööhõive määr on teiste gruppide (meeste ja vähemusrahvu-
sest naiste) omast oluliselt kõrgem.

Nagu üldiselt naiste suure tööhõivega riike, iseloomustab 
ka Eestit suur palgalõhe. Vaatamata sellele, et Eesti naiste 
tööhõive ei ole Euroopas kõige suurem, on seda kahjuks jätku-
valt Eesti palgalõhe. Sooline palgalõhe Eestis on eriti tugevalt 
seotud just meeste palkadega ja mõnevõrra nõrgemalt naiste 
omadega ehk siis meeste palkade suurus on Eestis palgalõhe 
peamiseks tekitajaks.

Ave Roots

Ave Roots (PhD) töötab Tartu 
Ülikoolis sotsioloogia lektorina. 
Teadustöös on ta käsitlenud 
ebavõrdsuse ja tööturuga seo-
tud teemasid, sealhulgas soolist 
ebavõrdsust tööturul. Lisaks on 
ta uurinud ebavõrdsust tervises 
ja ligipääsus tervishoiule ning 
rändeteemasid, nagu suhtumine 
sisserändajatesse ja uussisse-
rändajate integratsioon.

Meeste ja naiste olukord 
tööturul viimasel kümnendil 
(2010–2020)

Ave Roots / Meeste ja naiste olukord tööturul viimasel kümnendil (2010–2020)14
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Sissejuhatus
Eesti ühiskonnas on soolise ebavõrdsuse teema jätkuvalt aktuaalne, kuigi sellega on tegeletud juba 
pikka aega. Artiklis antakse ülevaade soolisest ebavõrdsusest tööturul viimase kümnendi (2010–
2020) jooksul. Esmalt tuuakse esile meeste ja naiste erinevused tööhõives, seejärel vaadeldakse 
soolist segregatsiooni tööturul ja palgalõhet, käsitledes ülevaatlikult ebavõrdsuse põhjuseid nen-
des valdkondades. Lisaks analüüsitakse seoseid soolist ebavõrdsust tööturul mõõtvate näitajate 
vahel. Objektiivsete statistiliste näitajate kõrval käsitletakse ka subjektiivseid hinnangulisi näitajaid.

Sooline aspekt tööhõives
Et analüüsida Eesti tööturgu soolisest aspektist, käsitleme esmalt soolisi ja rahvuslikke erinevusi 
tööhõives ja töötuses nii Eesti kui ka Euroopa kontekstis.

Joonis 1. Tööhõive määr soo ja rahvuse järgi Eestis aastatel 2007–2019 (andmed: Statistikaamet)

Jooniselt 1 selgub, et majanduskriisi järel on kõige madalama tööhõive määraga 2010. aasta, kuid 
pärast seda on eesti meeste ja naiste ning vähemusrahvusest meeste tööhõive pidevalt kasvanud 
2016. aastani, misjärel on eesti naiste tööhõive määr hakanud langema. Teistest hoopis erineva 
trendiga on vähemusrahvusest naiste tööhõive määr, mis on püsinud teistest oluliselt madala-
mana 2016. aastani ja hakanud peale seda tõusma. Seega võib öelda, et vähemusrahvusest naiste 
tööhõive erineb teiste gruppide omast nii taseme kui ka trendi poolest.
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Joonis 2. Meeste ja naiste tööhõive määr Euroopa riikides 2019. aastal (andmed: Eurostat)

Jooniselt 2 on näha, et võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis nii naiste (72%) kui ka meeste 
(79%) tööhõive määr suhteliselt kõrge (mõlemad 9. kohal vaadeldud riikide seas). Ühtlasi on Eesti 
üsna sarnane Skandinaavia maade, aga ka teiste Balti riikidega selle poolest, et meeste ja naiste 
tööhõive määr teineteisest väga ei erine.

Eesti tööhõives paistab eriliselt silma, et teiste Euroopa riikidega võrreldes töötavad just vane-
maealised kaua (Ainsaar, 2011; Unt et al., 2020). Joonised 3 ja 4 annavad ülevaate 55–64-aastaste 
töötamisest nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas soo ja rahvuse kaupa.

Joonis 3. 55–64-aastaste tööhõive määr soo ja vanuse järgi Eestis aastatel 2007–2019  
(allikas: Statistikaamet)
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Võrreldes joonist 3 joonisega 1, selgub, et teistest gruppidest erinevad hoopiski eesti naised. 2009. 
aastast on nende tööhõive määr olnud teiste omast kõrgem ning 2010. aastast on see järjest kas-
vanud. Ka eesti meeste ning vähemusrahvusest meeste ja naiste tööhõive määr on 2010. aastast 
kasvanud, kuid see kasv on olnud palju aeglasem.

Joonis 4. 55–64-aastaste meeste ja naiste tööhõive määr Euroopa riikides 2019. aastal (andmed: 
Eurostat)

Jooniselt 4 selgub, et Eesti on 55–64-aastaste naiste tööhõive määra poolest Rootsi ja Islandi järel 
kolmandal kohal.1 Meeste tööhõive määra poolest on Eesti aga üheksas.

Vanemas eas töötamisega seostub ka töötee pikkus. Joonisel 5 on esitatud meeste ja naiste töö-
tee pikkus Euroopas.

Joonis 5. Meeste ja naiste töötee pikkus Euroopa riikides 2019. aastal (andmed: Eurostat)

1 Kui me aga vaatame Eurostati andmete põhjal 65–74-aastaste tööhõive määrasid, siis on Eesti naiste tööhõive määra poolest Euroopas 
esimene ning meeste tööhõive määra poolest Islandi järel teine.
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Joonis 5 näitab, et Eesti naiste töötee on elu jooksul pikem kui enamikus teistes Euroopa riikides: 
Eesti on töötee pikkuse poolest 5. kohal, samas kui Eesti mehed on Euroopas keskmised, alles 15. 
kohal. Meeste ja naiste töötee on Eestis keskmiselt üsna sarnase pikkusega (meestel 40 ja naistel 
39 aastat), väga sarnased on pikkuse poolest ka nende tööteed Rootsis, Soomes, Lätis ja Leedus.

Tööhõive määra kõrval näitab eri gruppide olukorda tööturul ka töötuse määr. Jooniselt 6 selgub, 
et kõigil vaadeldavatel gruppidel on töötuse määra trend sarnane: töötuse määr saavutas tipu 
2010. aastal ja vähenes peale seda. Just sellel aastal olid ka erinevused sugude ja rahvuste vahel 
kõige suuremad. Kõrgeim oli töötuse määr vähemusrahvusest meestel, neile järgnesid vähemus-
rahvusest naised, siis eesti mehed. Madalaimaks jäi töötuse määra tõus eesti naiste jaoks.

Joonis 6. Töötuse määr Eestis soo ja rahvuse järgi aastatel 2007–2019 (allikas: Statistikaamet)

Joonis 6 näitab veel, et alates 2012. aastast on peamine erinevus töötuse määras avaldunud rah-
vuste vahel, seevastu sama rahvuse sees on erinevus meeste ja naiste vahel väiksem ning vähe-
musrahvustel puudub see peaaegu üldse. 2019. aasta on eripärane selle poolest, et siis kasvas 
naiste töötus meeste omast veidi kõrgemale. Seda ei ole viimase 15 aasta jooksul kordagi juhtunud 
– Eesti naiste töötuse määr on meeste omast olnud oluliselt madalam. Küll aga on vähemusrah-
vustel kogu aeg meeste ja naiste töötuse määr olnud sarnasemad kui eestlastel ja kord on olnud 
kõrgem meeste, kord naiste töötuse määr.

Eurostati järgi on Eestis nii naiste (4,8) kui ka meeste (4,1) töötuse määr Euroopa keskmiste hulgas. 
Kõige madalam töötuse määr on Tšehhis (naistel 2,4 ja meestel 1,7) ning kõige kõrgem Kreekas 
(naistel 21,5 ja meestel 14,0). Euroopa Liidu keskmine on naistel 6,5 ja meestel 6,1.

See, kui tõenäoliseks hindavad nii mehed kui ka naised töötuks jäämist, on üsna heas kooskõlas 
sellega, kui suur on tegelik töötuse määr (joonis 7). Nii töötuse määra kui ka töötuks jäämise tõe-
näosuse hinnangute poolest on Eesti teiste Euroopa riikide seas üsna keskmine. Nagu tööhõive 
määra puhul, on ka siin Eesti meeste töötuse määr ja ka hinnang töötuks jäämise tõenäosusele 
veidi kõrgemad kui naistel, kuid siiski on nende näitajate sooline erinevus üsna väike.
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Joonis 7. Meeste ja naiste töötuse määr ning nende protsent, kes on hinnanud 2016. aastal järg-
mise 12 kuu jooksul töötuks jäämist tõenäoliseks või väga tõenäoliseks (allikad: Eurostat, Euroopa 
sotsiaaluuring)

Nagu eelnevast näha, paistavad vähemusrahvusest naised silma meestest ja eesti naistest mada-
lama tööhõive määraga, eesti naised aga meestest ja vähemusrahvusest naistest kõrgema tööhõive 
määraga vanemas eas (vanuses 55–64). Töötuse puhul aga jookseb lõhe mitte soo, vaid hoopis 
rahvuse järgi, tuues välja vähemusrahvuste suurema haavatavuse eestlastega võrreldes. Euroopa 
kontekstis paistame silma suure tööhõive ja pika töötee poolest.

Sooline segregatsioon tööturul
Sooline segregatsioon on seotud nii töötajate kui ka tööandjate soolise sotsialiseerimisega (Eng-
land et al., 1988) ja sellest tulenevate haridusvalikutega (Charles & Bradley, 2009; Unt et al., 2020, 
lk 242). Erialavaliku sooline segregatsioon sõltub nii meeste kui ka naiste valikutest. Naised teevad 
üldiselt enam sooliselt ebatüüpilisi haridusvalikuid ehk valivad valdkondi, kus mehed moodusta-
vad enamuse töötajatest (England, 2010, 2011). Doktoriõppe näitel on leitud, et pärast seda, kui 
naiste osakaal oli mingil erialal jõudnud naiste keskmise tasemeni doktoriõppes, mehed neid eri-
alasid enam ei valinud ja nii tekkiski nendel erialadel naiste ülekaal (England et al., 2003).

Värbamisel on soolise segregatsiooni tekkimine ja säilimine seotud ka tööandjate hoiakute ja 
valikutega (Turk et al., 2015; Ümarik & Aavik, 2020). Valdkondades, kus on enamuses mehed või 
naised, on ka erinevad omadused, mida samadel ametipositsioonidel töötajate puhul hinnatakse 
(Roots, 2014).

Sooline segregatsioon kajastab soolist ebavõrdsust tööturul ja näitab seda, et mehed ja naised on 
hõivatud näiteks eri majandusharudes. Eesti puhul on tegu üsna suure soolise segregatsiooniga 
tööturul. Joonis 8 annab üksikasjalikuma ülevaate soolisest segregatsioonist Eestis ning joonis 9 
asetab Eesti Euroopa konteksti.
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Joonis 8. Naiste osakaal eri majandusharudes töötavate inimeste seas 2019. aastal (andmed: Sta-
tistikaamet, autori arvutused)

Joonisel 8 paistavad eriti teravalt silma tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kus 87% seal töötavatest 
inimestest on naised, ning haridus, kus 81% töötajatest on naised. Neile vastandub ehitus, kus 
naisi on 7% töötajatest, ning põllumajandus, metsandus ja kalandus, kus naised moodustavad 
töötajatest 23%.
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Joonis 9. Soolise segregatsiooni ja töökvaliteedi indeks2 2019 (andmed 2017). Väiksem väärtus 
tähendab suuremat segregatsiooni ja halvemat töökvaliteeti (allikas: EIGE)

Soolise segregatsiooni ja töökvaliteedi indeksi järgi (joonis 9) on üldiselt Ida-Euroopa maades seg-
regatsioon suurem ja töö kvaliteet kehvem, Lääne-Euroopa riikides on vastupidi ja Lõuna-Euroopa 
jääb nende kahe vahele. Eesti kuulub selgelt Ida-Euroopa gruppi, olles tagantpoolt viies.

Sooline palgalõhe
Sooline palgalõhe on üks kõige levinumaid tööturu soolise ebavõrdsuse mõõdikuid. Eesti on juba 
pikemat aega tähelepanu tõmmanud Euroopa suurima soolise palgalõhega. Kuigi see on viimas-
tel aastatel vähenenud, olles Statistikaameti andmetel 2012. aastal 29,9% ja langedes 2018. aas-
taks 21,8%-ni, on see jätkuvalt Euroopas suurim (joonis 10). Ilmselt on kõik see ka põhjus, miks 
sooline palgalõhe on tööturuvaldkonna kõige uuritum teema.

2 Soolise segregatsiooni ja töökvaliteedi indeks koosneb järgmistest indikaatoritest: hariduses, tervishoius ja sotsiaaltöös hõivatud 
meeste ja naiste osakaalud; nende osakaal, kellel on tööajal võimalik võtta üks või kaks vaba tundi, et pereasju korraldada; karjää-
rivõimaluste indeks (palgatöötaja või ettevõtja, lepingu liik, tajutud karjäärivõimalused, tajutud võimalus kaotada töö, töötajate arvu 
vähendamine töökohas viimase kolme aasta jooksul) (European Institute for Gender Equality, 2020).
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Joonis 10. Kohandamata sooline palgalõhe (meeste ja naiste keskmise tunnipalga vahe protsen-
dina meeste palgast) Euroopa riikides 2018. aastal (andmed: Eurostat)

Palgalõhe jagatakse tavaliselt selgitamata ja selgitatud palgalõheks. Palgalõhet üritatakse seostada 
eri teguritega ja seda nende abil mudelites kirjeldada. Täht jt (2019, lk 8) on palgalõhe uurimisel 
leidnud, et Eestis seletavad indiviiditasandi tunnused (vanus, rahvus, haridus, emakeel, töötu-
rupositsioon, tööturuga seotus ja laste arv) soolist palgalõhet suhteliselt vähe, kuid ettevõtteta-
sandi tunnused (keskmine palk ettevõttes, naiste osakaal, amet) oluliselt rohkem. Kõik eelmaini-
tud tunnused seletavad ligikaudu 40% soolisest palgalõhest Eestis (Täht et al., 2019, lk 8). 

Kõrgema kvalifikatsiooniga töökohtadel on sooline palgalõhe väiksem (Espenberg et al., 2014). 
Kõige suurem palgalõhe on suure sissetulekuga gruppides ja oskustööliste seas (Masso et al., 2020; 
Täht et al., 2019). Kõrgema kvalifikatsiooniga töökohad on sageli riiklikus sektoris, kus on enamasti 
määratud palgatasemed, millest tuleneb ka väiksem palgalõhe. Suuremad sissetulekud on aga 
üldiselt erasektoris. 

Täht jt (2019, lk 8) jagasid palgad kümnesse gruppi ja leidsid, et mida suurem oli palgagrupi sisse-
tulek, seda suurem oli nii kogu palgalõhe kui ka seletamata palgalõhe. Samast uuringust selgus, 
et indiviiditunnused selgitavad palgalõhet pigem madalamates detsiilides, seevastu kõrgemates 
detsiilides vähendavad indiviidiga seotud tunnused selgitatud osa. Samuti on leitud, et ettevõtte-
tasandi tunnused seletavad ära 35% kogu palgalõhest Eestis (Masso et al., 2020) ning 50% nende 
töötajate palgalõhest, kes kuuluvad 5% kõige suurema sissetulekuga töötajate hulka (Täht et al., 
2019, lk 8).

Masso jt (2020) on leidnud, et kõrge palgatasemega ettevõtetes töötab vähem naisi ja mehed või-
davad nendes töötamisest enam kui naised. See tähendab, et kõrge palgatasemega ettevõtetes 
makstakse meestele rohkem palgaboonust kui naistele võrreldes muude firmadega. 

Välisomandis olevates firmades on sooline palgalõhe suurem kui ettevõtetes, mis on kodumaises 
omandis (Vahter & Masso, 2019). Selline erinevus tuleb eriti esile juhtide puhul ja eeskätt siis, kui 
firma on läinud kodumaisest omandusest välismaisesse: sellise ülemineku korral kõigi palgad kas-
vavad, aga meeste palgad kasvavad kiiremini kui naiste omad. 
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Seletatud ja seletamata palgalõhe erinevus oli kõige väiksem majanduskriisi ajal ja selle järel, olles 
kõige madalam 2012. aastal ning hakates peale seda jälle kasvama (Anspal, 2015, lk 69). Samas 
uurimuses leiti, et kui vaadata palgalõhe dünaamikat täpsemalt, siis ilmneb, et majanduskriisi ajal 
vähenes palgalõhe kodumaises omandis olevates ettevõtetes, kuid välisomandis olevates ettevõ-
tetes see hoopis kasvas. Alates 2013. aastast erinevust enam ei ole. 

Peale indiviidi sotsiaal-majanduslike tunnuste ja ettevõttega seotud tunnuste prognoosivad palga-
lõhet ka oskused. PIAAC-i3 andmete põhjal tehtud analüüs näitab, et töökogemus ja matemaatiline 
kirjaoskus prognoosivad palgalõhet väga oluliselt (Tverdostup & Paas, 2019). Samast uuringust sel-
gub, et meestel on Eestis naistest madalam formaalharidus, aga parem matemaatiline kirjaoskus 
ja probleemilahendusoskus infotehnoloogiarikkas keskkonnas ning nende kahe kombinatsiooni 
esineb neil sagedamini kui naistel. Neid oskusi tasustatakse tööturul kõrgelt. 

Halapuu (2015, lk 9) on leidnud, et ka oskuste, oskuste kasutamise ja nendega seotud tegurite 
korral ilmnevad meestel ja naistel erinevad seosed palgaga. Meestel on kõrgem palk, kui nende 
matemaatiline kirjaoskus ja iseotsustamise võimalused on suuremad. Need tegurid naiste palka 
aga ei mõjuta. Naiste kõrgem palk on seotud hoopis IKT kasutussageduse ja kõrgema haridusega 
(Halapuu, 2015, lk 9). Selline tulemus viitab ametialade tugevale segregatsioonile ja sellele, et vald-
konniti on olulised erinevad oskused. Kui mehed ja naised töötavad eri valdkondades, siis eristu-
vadki soo järgi oskused, nende kasutamise viisid ja muud nendega seotud tegurid, mis kõrgemat 
palka prognoosivad.

Peale eelnimetatud otseselt tööga seotud tegurite seostatakse palgalõhega ka perekondlikke 
tegureid. Siinjuures on nii paarisuhtel kui ka laste olemasolul meeste ja naiste palgale erinev mõju. 
Laste ja perega seotud palgalõhet on tähistatud rahvusvahelises kirjanduses kolme märksõnaga: 
emadustrahv (motherhood penalty), isaduse palgaboonus (fatherhood premium) ja abielumeeste 
palgaboonus (male marriage premium).

Emadusest tulenev naiste madalam palk võib olla seotud sellega, et emasid võetakse lasteta naiste 
ja meestega võrreldes palju väiksema tõenäosusega tööle (Benard et al., 2007; Correll et al., 2007, 
2008). Seega on nad parematele töökohtadele kandideerimisel ebavõrdses positsioonis. Correll jt 
(2007) toovad välja, et emadusest tulenev staatus on tööturul negatiivse mõjuga, sest eeldatakse, 
et hea ema ja hea töötaja olemine on omavahel vastuolus. Kui aga võtta arvesse naiste tööpanust, 
teadmisi ja pühendumust, siis see küll vähendab emaduse mõju palgale, kuid mõju jääb selgelt 
alles (Correll et al., 2007). Bielby (2008, lk 788–7 89) viitab uuringule, milles on leitud, et see, kui 
pühendunud ja produktiivsed on naised tööl, sõltub kõige enam nende investeeringutest inim-
kapitali (haridus, töökogemus), ning seos hoolduskoormusega on suhteliselt nõrk. Sama uuringu 
kohaselt on meestel aga vastupidi: pühendumus ja produktiivsus sõltuvad suuresti hoolduskoor-
musest, seos investeeringutega inimkapitali on nõrk. Teisisõnu, emadusel tundub olevat pigem 
staatuslik mõju, sest ei ole leitud, et emad oleks tööle vähem pühendunud või tööl vähem produk-
tiivsed. On ka uuringuid, mis näitavad, et mees- ja naisteadlased, kellel on kaks last, publitseerivad 
hilisemas karjääris enam kui need, kellel lapsi ei ole (Krapf et al., 2017).

3 PIAAC on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring (Haridus- ja Teadusministeerium, 2018). Sellega hinnatakse 16-aastaste ja vane-
mate inimeste funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ning probleemilahendusoskust infotehnoloogiarikkas keskkon-
nas. Rahvusvaheliselt korraldab uuringut Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Eestis viib seda läbi Haridus- ja Teadus-
ministeerium.
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Isaduse palgaboonuse kohta on Ameerikas leitud, et see on eriti suur just kõrgema staatusega 
meeste seas, keda iseloomustavad traditsioonilise maskuliinsusega seotud tunnused (Budig, 2014; 
Hodges & Budig, 2010). Nad on valged ja abielus ning nad elavad koos oma perega leibkonnas, 
kus on traditsiooniline tööjaotus. Lisaks on neil kõrgharidus ning nad töötavad professionaalide 
või juhtidena töökohtadel, kus on olulised kognitiivsed võimed, mitte füüsiline võimekus (Budig, 
2014; Hodges & Budig, 2010). Seevastu kooselus olevad, perest eemal elavad ja kasuisad isadusest 
tulenevat palgaboonust ei saa (Killewald, 2013).

Ühe Ameerika longituuduuringu põhjal on leitud, et meeste töötunnid ja palk kasvavad peale lapse 
sündi (Lundberg & Rose, 2002). Samast uuringust selgub, et ka lapse sool on siin täita oluline roll: 
peale poja sündi kasvavad nii töötunnid kui ka palk rohkem kui peale tütre sündi. Niisamuti teeni-
vad Eestis isad oluliselt rohkem kui lasteta mehed, samas kui emade ja lasteta naiste vahe on palju 
väiksem (Anspal et al., 2010).

Ettevõttetüübi puhul on jõutud vastandlike tulemusteni. Näiteks on välja toodud, et välisoman-
dis olevates ettevõtetes on emaduse seos palgaga suurem kui kodumaistes ettevõtetes (Vahter & 
Masso, 2019). Samuti on ilmnenud, et Eestis on emadusest tulenev madalam palk universaalne ja 
see ei ole seotud ettevõttetasandi tunnustega (Masso et al., 2020).

Abielumeeste palgaboonus on ainult abielu või kooseluga seotud palkade erinevus, mis leiab 
kinnitust nii Euroopa kui ka Ameerika uuringutes (de Hoon et al., 2015; de Linde Leonard et al., 
2015; Korenman & Neumark, 1991). Selline meeste palgaboonus on väiksem riikides, kus mehed 
ja naised on võrdväärselt aktiivsed nii tööturul kui ka poliitikas ja üldse ühiskondlikus elus või 
kus lahutusi on rohkem (de Hoon et al., 2015). De Linde Leonard jt (2015) on Ameerika uuringute 
põhjal tehtud metaanalüüsis leidnud, et abielumeeste palgaboonuse põhjus pole mitte niivõrd 
selektsioon (naised abielluvad meelsamini meestega, kellel on suurem sissetulek) ega ka mitte 
spetsialiseerumine (abiellumine vähendab meeste kodutööde koormust ja nad saavad paremini 
tööle pühenduda), nagu on seda nähtust sageli põhjendatud. Põhjus seisneb hoopis asjaolus, et 
abielus mehi nähakse stabiilsemate ja usaldusväärsemate töötajatena (de Linde Leonard et al., 
2015). Nooremate kohortide puhul on abielust tulenevat boonust tuvastatud nii meestel kui ka 
naistel, aga seda ainult siis, kui vaadatakse lastetuid (Killewald, 2013). Ka Eestis on leitud, et paa-
risuhtes olemisel on palgaga oluliselt suurem seos just meestel (Espenberg et al., 2014). Eestis on 
abielust või kooselust tulenev meeste palgaboonus teiste riikidega võrreldes suhteliselt väike (de 
Hoon et al., 2015).

Tegelik sooline palgalõhe ja reservatsioonipalkade4 sooline lõhe on sarnased, mis tähendab, et üks 
palgalõhe põhjuseid võib olla, et naised küsivad vähem palka (Meriküll & Mõtsmees, 2017). Sel-
lega on seotud ka huvitav paradoks, mis tuleb Eesti puhul välja palkade jaotuse õigluse tajumisel. 
Nimelt näitavad Euroopa sotsiaaluuringu 2018. aasta andmed, et Eestis hindavad mehed ja naised 
sarnaselt seda, milline oleks õiglane palk 10% kõige väiksema ja suurema sissetulekuga töötavate 
inimeste jaoks. Samuti hindavad nad sarnaselt seda, kas nende enda palk on õiglane. Seevastu 
vastused küsimusele, kui suur oleks nende õiglane palk, erinesid meeste ja naiste puhul statistili-
selt olulisel määral umbes palgalõhe võrra (27%).

4 Reservatsioonipalk on madalaim palk, mille eest ollakse nõus uuel töökohal tööle asuma (Laurimäe et al., 2019, lk 41; Meriküll & Mõts-
mees, 2017, lk 894).
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Palgalõhe ei mõjuta mitte ainult naiste praegust, vaid ka edaspidist majanduslikku kindlustatust. 
Ühe probleemina tuuakse välja, et kuna Eestis on palk seotud pensioniga, siis tuleneb palgalõhest 
ka meeste ja naiste pensionilõhe (Espenberg et al., 2014, vt ka Tiina Tambaumi artikkel käesolevas 
kogumikus).

Palgalõhe seosed teiste tunnustega
Mitmed autorid on osutanud seosele soolise palgalõhe ja naiste tööhõivemäära vahel: mida enam 
naisi on tööturul, seda suurem on sooline palgalõhe (Boll & Lagemann, 2019; Leythienne & Ron-
kowski, 2018). See seos on esitatud joonisel 11. Seejuures ilmneb jooniselt, et seos palgalõhe ja 
naiste tööhõive määra vahel on küllaltki tugev (Pearsoni korrelatsioonikordaja on 0,53).

Joonis 11. Kohandamata palgalõhe ja naiste tööhõive määra seos Euroopas 2018. aastal (andmed: 
Eurostat)
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Palgalõhe on teravam just nendes riikides, kus naiste suurema tööhõive tõttu on vaja enam las-
tehoiu ja hooldusega, aga samas ka toidu ja riiete valmistamisega seotud töökohti (Glucksmann, 
2005). Samas on just naised hõivatud lastehoiu ja hoolduse valdkonnas, samuti toidu ja riiete toot-
misel (ibid.). Seega, nendes riikides, kus naisi on rohkem tööturul, kipub tööturg olema ka enam 
sooliselt segregeeritud.

On leitud, et palgalõhe suurus on seotud meeste palkade suurusega ja mitte naiste omaga (Logina, 
2020). Seda seost illustreerib joonis 12, kus on kujutatud nii palgalõhe kui ka meeste brutopalk 
majandusharu tasandil Eestis. Seos nende tunnuste vahel on väga tugev: Pearsoni korrelatsiooni-
kordaja on 0,71, samas kui naiste brutotunnipalga ja palgalõhe vahel on see 0,40.

Joonis 12. Palgalõhe ja meeste brutotunnipalga seos Eestis 2019. aastal (andmed: Statistikaamet)
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Palgalõhe dünaamika Eestis on näidanud, et palgalõhe suureneb just majanduskasvu tingimustes 
ja väheneb majanduskriisi ajal (Anspal & Rõõm, 2010; Karu et al., 2010; Šilingienė & Radvila, 2016). 
2008. aasta majanduskriisi ajal kaotasid palgas just mehed, eriti kõrgharidusega mehed, ehk need, 
kelle palgad majanduskasvu ajal olid kõige kõrgemad (Roots, 2011). Illustreerimaks palgalõhe aja-
list dünaamikat, on joonisel 13 esitatud üldine palgalõhe ning majandusharu tasandil palgalõhe ja 
meeste brutotunnipalga korrelatsioon aastatel 2011–2017.

Joonis 13. Üldine sooline palgalõhe ja majandusharu tasandil leitud korrelatsioon soolise palga-
lõhe ja meeste brutotunnipalga vahel Eestis aastatel 2011–2017 (andmed: Statistikaamet, korrelat-
sioonid autori arvutatud)

Jooniselt 13 näeme, et palgalõhe suuruse ning meeste brutotunnipalga ja palgalõhe korrelatsiooni 
ajaline dünaamika on küllaltki sarnane. See ilmestab veelgi eespool välja toodud seost, mille koha-
selt sõltub palgalõhe eelkõige meeste palkadest ja mõnevõrra vähem naiste omadest.

Soolise palgalõhe ja tööturu soolise segregatsiooni seost on püütud selgitada selle kaudu, miks 
on erinev palgatase valdkondades, kus enamik töötajatest on mehed, ja valdkondades, kus ena-
mik töötajatest on naised. Naiste suurema osakaalu korral on palgad madalamad (England et al., 
2007; Hegewisch et al., 2010). Näiteks on England jt (2007) püüdnud leida tõestust kahele vas-
tandlikule hüpoteesile: palk muutub mingis valdkonnas madalamaks, kui seal hakkavad töötama 
peamiselt naised, ja valdkonda, kus palgad on madalamad, tulevad tööle peamiselt naised. Nad 
jõuavad järeldusele, et tegu on ajalooliselt kujunenud ja institutsionaliseerunud olukorraga, kus 
madalamad palgad kujunesid välja valdkondades, mida peeti pigem naiste aladeks ja kus töötasid 
peamiselt naised. Meestega seostatavates valdkondades olid palgad kõrgemad. Leiti ka nõrk seos 
selle vahel, et kui mingis valdkonnas aja jooksul naiste osakaal kasvas, siis seal jäi palgatase võrrel-
des teiste valdkondadega madalamaks (England et al., 2007). 
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Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võib öelda, et sooline ebavõrdsus, mis on kompleksne ning mille põhjused on väga 
kaugeleulatuvad ja sügavad, on jätkuvalt teema, millest Eesti tööturu puhul tuleb rääkida. Ühest 
küljest on naiste tööhõive määr Eestis suhteliselt kõrge, kuid eri gruppide võrdlusest ilmneb, et 
viimase kümne aasta jooksul on just vähemusrahvusest naised need, kelle tööhõive määr on nii 
eesti meeste ja naiste kui ka vähemusrahvusest meeste omast madalam. Alates 2017. aastast on 
aga just eesti meeste hõive suurenenud teiste gruppide omast enam ehk siis eesti mehed on oma 
vahet teiste gruppidega veelgi kasvatanud. Eesti naiste ja vähemusrahvusest meeste tööhõive 
määra dünaamika aastate lõikes on üsna sarnane, lihtsalt vähemusrahvusest meestel on see veidi 
kõrgem.

Vaadates tööhõive määrasid vanemaealiste (55–64-aastaste) seas, siis siin paistavad selgelt silma 
eesti rahvusest naised, kelle tööhõive määr on viimase kümne aasta jooksul olnud selgelt kõige 
kõrgem. Lisaks on eesti meeste tööhõive määr olnud üldiselt kõrgem kui vähemusrahvusest mees-
tel ja vähemusrahvusest naiste tööhõive määr on püsinud kõige madalam. Samas 2019. aastaks 
jõudsid need grupid üsna sarnasele tasemele, jäädes aga selgelt eesti naistele alla.

Töötuse määrasid vaadates jääb viimase kümne aasta jooksul silma pigem rahvuslik lõhe, soolised 
erinevused on väga väikesed ja mõningatel aastatel täiesti olematud. Seega, tööhõivet puudutava 
ebavõrdsuse puhul on oluline lähtuda eri gruppidest, sest üldine tööhõive määr või isegi ainult soo 
järgi vaadatud tööhõive määr ei pruugi anda kogupilti. Rahvuslikud ja vanuselised grupid võimal-
davad esile tuua olulisi nüansse ning kindlasti on tarvis tegeleda ka iga nimetatud grupiga eraldi.

Eesti naiste suhteliselt suur tööhõive on võrdsuse aspektist iseenesest hea, kuid samas seostub 
see ka suure palgalõhega. Kuigi palgalõhe on Eestis viimase kaheksa aasta jooksul vähenenud, 
oleme siiski Euroopas esimesed ehk kõige suurema palgalõhega riik ja ilmselgelt ei ole see esikoht 
see, mida sooviksime. Ka siin tuleks vaadata seoseid põhjalikumalt. Praegusestki analüüsist (nagu 
ka mitmest varasemast) tuli välja, et just meeste palgad on need, millest palgalõhe rohkem sõltub. 
See tähendab, et just meestele makstavad boonused rebivad palgalõhet suuremaks. Seega on eri 
majandusharudes väga tähtis tegelda meeste ja naiste võrdsete palkade teemaga edasi.
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Sissejuhatus
2010. aasta kogumikus „Teel tasakaalustatud ühiskonda“ 
ilmus Leeni Hanssoni sulest artikkel töö- ja pereelu ühitamise 
kohta. Hansson käsitles oma artiklis soostereotüüpseid hoia-
kuid ja traditsioonilisi rolle Eesti peredes ning leidis, et Eesti on 
suundumas Põhjamaade väärtusruumi poole, kus meeste ja 
naiste puhul väärtustatakse nii nende töö kui ka perega seon-
duvaid rolle. Siinse artikli peamine uurimisküsimus on: kas 
Eesti pered on töö- ja pereelu kombineerimisel viimase kümne 
aasta vaates jätkuvalt teel põhjamaise rollijaotuse suunas? 
Uurimisküsimusele vastamiseks kirjeldan poliitikameetmeid, 
mis soodustavad töö- ja pereelu ühitamist, ning lapsevane-
mate hoiakute ja käitumise muutumist.

Kuna viimastel aastatel on tehtud mitmeid olulisi muudatusi 
vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemis, et võimaldada lapse-
vanematel paremini tasakaalustada töötamist ja laste kasvata-
mist, analüüsin artiklis põhjalikumalt Sotsiaalkindlustusameti 
andmeid vanemahüvitise kasutajate soolise struktuuri kohta 
viimasel kümnendil. Samuti saab artiklist teada, millise pro-
fi iliga lapsevanemad kasutavad võimalusi väikelapse kõrvalt 
töötada ning kuidas on viimastel aastatel hakatud rakendama 
töö- ja pereelu ühitamise meetmeid. Lisaks tulevad vaatluse 
alla isapuhkuse kasutamise trendid viimasel kümnendil. Vane-
mahüvitise saajate ja kasutamise andmete taustal on kirjelda-
tud ka väikelastega naiste ja meeste tööhõive näitajaid (ETU 
andmed). Hoiakute hindamiseks käsitlen soolise võrdõiguslik-
kuse 2013. ja 2016. aasta monitooringu ning Euroopa sotsiaa-
luuringu viimaste aastate tulemusi. Artikkel lõppeb väikese 

Pirjo Turk

Pirjo Turk (MA) on soolise 
võrdõiguslikkuse töösuhete ja 
perepoliitika ekspert, kes töötas 
aastatel 2016–2019 Sotsiaalmi-
nisteeriumis perepoliitika juhina 
ning hiljem töö- ja pensionipolii-
tika osakonna nõunikuna. Ta on 
töötanud töö- ja sotsiaalpoliitika 
analüütikuna ka mõttekojas 
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ülevaatega sellest, kuidas lapsevanemad tulid toime töö- ja pereelu ühitamisega COVID-19 pan-
deemiast tingitud eriolukorra ajal (kevadel 2020).

Viimase kümnendi suunad perepoliitikas
Eesti on maailma arenenud riikide seas tuntud kui pikima tasustatud lapsehoolduspuhku-
sega riik (Chzhen et al., 2019). Vanemahüvitis, mida makstakse lapse pooleteiseaastaseks saami-
seni, on vähemalt vanemahüvitise süsteemi rakendamise algusaastatel (aastast 2004) avaldanud 
märkimisväärset mõju naiste sündimuskäitumisele (Võrk et al., 2009). Alates nullindate algusest on 
erinevad erakonnad seadnud perepoliitika ja Eesti rahva säilimise küsimuse valimisprogrammides 
esikohale. Liberaalsema maailmavaatega erakonnad on näinud olulisena töö- ja pereelu ühitamist 
ja ka isade kaasatust laste eest hoolitsemisse, samas kui konservatiivsemate parteide valimisprog-
rammidest on läbi käinud lasterikkuse soosimine.

Kui vaadelda teiste Euroopa riikide statistikat sündimuse ja naiste tööhõive korrelatsioonis, on 
näha, et lapsi sünnib rohkem neis riikides, kus on loodud võimalikult mitmekesised ja head 
võimalused töö- ja pereelu ühitamiseks ning kus on seega suurem naiste tööhõive. Juht-
riikideks on näiteks Rootsi, kus naiste tööjõus osalemise määr oli mõned aastad tagasi 81% ja 
summaarne sündimuskordaja 1,85, Taani (vastavalt 77%; 1,79) ja Norra (76%; 1,71). Trendijoone 
alumises otsas näeme aga selliseid riike nagu Itaalia, Malta ja Kreeka, kus keskmiselt vaid ligi poo-
led 15–64-aastastest naistest töötavad, ka summaarne sündimuskordaja (vastavalt 1,34; 1,37; 1,38) 
on neis riikides madal (vt ka joonis 1).

Joonis 1. Summaarne sündimuskordaja ja naiste tööhõive määr Euroopa riikides. Allikas: 
20–64-aastaste naiste tööhõive määr 2019. aastal (Eurostat, s. a.) ja summaarne sündimuskordaja 
2018. aastal (OECD, s. a.)

Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal Eestis tööga hõivatud 65% naistest ja 73% 15–74-aastas-
test meestest. Peredes, kus kasvab 3–6-aastaseid lapsi, oli naiste tööhõive määr 84% ja meeste 
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tööhõive määr 94%. Seega töötavad väikeste lastega vanemad keskmiselt rohkem ning neil tuleb 
leida lahendusi töö- ja pereelu kombineerimiseks. Samuti saab andmetest järeldada, et eneseteos-
tus tööl ja kodus on oluline nii naistele kui ka meestele.

Vanemapuhkused ja -hüvitised
2016. aasta Euroopa sotsiaaluuringu Eesti töö- ja pereelu ühitamist käsitleva mooduli raames vii-
sid Tartu Ülikool ja Statistikaamet läbi küsitluse ema ja isa rollist perekonnas. Küsimusele, kuidas 
peaks olema ema ja isa vahel jagatud laste kasvatamine ning nende eest hoolitsemine, vastas 
90%, et see peaks olema võrdselt jagatud. Samuti leidis 71% vastanutest (valides vastusevariandiks 
„pigem peaks kasutama“ ja „kindlasti peaks kasutama“), et isad peaksid kasutama lapsega kodus 
olemiseks vanemahüvitisega kompenseeritud lapsehoolduspuhkust. Järgnevalt vaatleme, kuivõrd 
lähevad eeltoodud hoiakud emade ja isade rolli kohta kokku Sotsiaalkindlustusameti statistikaga 
vanemahüvitise kasutamisel.

Nii nagu enamik Euroopa riike, on ka Eesti väheneva rahvaarvuga riik, kus ühest küljest on puudus 
töökätest, ent teisalt on just parimas tööeas inimesed need, kes loovad pere. Muutunud tööte-
gemisviisid ning erinevused perede elukorralduses ja soovides eeldavad vanemapuhkuste 
ja -hüvitiste süsteemilt piisavat paindlikkust ja valikuvõimalusi, et vanemad saaksid kindlus-
tunnet kaotamata pühenduda laste kasvatamisele või tegeleda samal ajal ettevõtluse ja töise ene-
seteostusega. Seetõttu leppis 2017. aasta kevadel Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Era-
konna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioon kokku vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi 
muudatustes. Muudatuste eesmärk oli suurendada vanemate võimalusi töö- ja pereelu ühitami-
seks, luues vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi enam valikuvõimalusi ning soodustades hool-
duskoormuse jagamist ema ja isa vahel. Nii muudetigi aastatel 2017 ja 2018 perehüvitiste seadust 
ja teisi asjassepuutuvaid seadusi, et kehtestada muudatused seaduse tasandil.1 Need muudatused 
jõustati järk-järgult aastatel 2018, 2019, 2020 ja 2022.

Üks muudatustest oli isadele antava isapuhkuse perioodi pikendamine 10 tööpäevalt 30 
kalendripäevale.2 Kui varem oli olnud isapuhkuse ja selle tasu õigus vaid töö- või teenistussuh-
tes olevatel isadel, siis alates 1. juulist 2020 tekkis täiendava vanemahüvitise saamise õigus kõigil 
isadel, hoolimata sellest, kas ja millises töösuhtes nad olid. Tegu on justkui vanemahüvitise piken-
dusega, mille saamise õigus on vaid isadel. Seega oli muudatuse eesmärk ka motiveerida peresid 
jagama rohkem hoolduskoormust ning premeerida neid isadele mõeldud lisakuu kaudu.

Üldiselt võib öelda, et aasta-aastalt võtab üha rohkem isasid aja maha, et saada senisest suuremal 
määral osa oma lapse elust esimestel elukuudel. Seda kinnitab peale vanemahüvitise statistika ka 
isapuhkust kasutavate isade arvu järjepidev suurenemine.

1 Täpsemalt võib kõigist tehtud muudatustest lugeda Sotsiaalministeeriumi veebilehe postitusest „Vanemapuhkuste- ja hüvitiste süs-
teemi olulisemad muudatused“.

2 Alates 2002. aastast, mil kehtestati puhkuseseadus, oli isadel võimalik kasutada isapuhkust kümne tööpäeva ulatuses kaks kuud enne 
arsti määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva või kaks kuud pärast lapse sündi. Kuni 2008. aasta jaanuarini oli isapuhkus väga mada-
lalt tasustatud, mistõttu kasutas ametlikult isapuhkust vaid 10% isadest (Võrk et al., 2009). 2008. aastal muudeti isapuhkuse rahasta-
mine sarnaseks vanemahüvitisega ning isadele kompenseeriti palk täies mahus. Seoses majanduskriisiga kaotas paraku Riigikogu 2009. 
aasta 1. jaanuarist uuesti isapuhkuse kompensatsiooni ära ning kuni 2013. aastani oli tegu tasustamata puhkusega.

https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-olulisemad-muudatused
https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-olulisemad-muudatused
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Joonis 2. Isapuhkuse ja isade vanemahüvitise kasutamine 2013–2019. Allikas: Sotsiaalkindlustusa-
meti vanemahüvitise ja isapuhkuse kasutamise statistika

Iga aastaga on kasvanud nende isade osakaal, kes on kasutanud 10-tööpäevast isapuhkust, 
milleks kuni 30. juunini 2020 oli õigus kaks kuud enne ja pärast lapse sündi kõigil neil isadel, kes 
olid töö- või teenistussuhtes. Kui 2013. aastal kasutas isapuhkust ligikaudu 55% isadest, kellel sel-
leks õigus oli, siis 2019. aastaks oli isapuhkust kasutanud isade osakaal kasvanud enam kui 20% 
võrra (vt ka joonis 2).

Töötamine vanemahüvitise saamise ajal
1. märtsist 2018 muutusid vanemahüvitisega samal ajal tulu teenimise põhimõtted. Kui seni kehti-
nud regulatsiooni korral vähendati vanemahüvitist juhul, kui hüvitise saaja sai hüvitise maksmise 
kalendrikuul tulu, mille suurus ületas vanemahüvitise määra3, siis muudatusega võimaldati vane-
mahüvitise saamise ajal teenida tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (ehk ligikaudu poole-
teisekordset keskmist palka). Ka selle muudatuse eesmärk oli toetada töö- ja pereelu ühitamist 
ning hoolduskoormuse ühtlasemat jaotumist. Kuna isadele on väikelapse eest hoolitsemise juures 
oluline säilitada oma töine identiteet (Karu et al., 2007; Pajumets, 2007), eeldati, et vanemahüviti-
sega samal ajal töötamist paremini võimaldav meede suurendab isade osakaalu vanemahüvitise 
saajate seas.

Aastate jooksul on kasvanud ka nende vanemahüvitist saavate naiste arv, kes teenivad 
samal ajal töist tulu. Kui 2010. aasta juulis oli vanemahüvitisega paralleelselt tulu teenivate vane-
mate osakaal 5%, siis 2020. aasta augustis teenis sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu 17% kõigist 
vanemahüvitise saajatest. Seejuures nende emade osakaal naistest, kes teenisid vanemahüvitise 
kõrvalt tulu, oli 2010. aastal 4% ja kümme aastat hiljem 8%. Kuna meeste jaoks on lapse kõrvalt 
töise identiteedi säilitamine olulisem kui naistele, on näha, et lisaks meeste osakaalu kasvule vane-

3 Vanemahüvitise määr vastab alati eelmise kalendriaasta 1. jaanuaril kehtinud töötasu alammäärale. Vanemahüvitise määras hüvitist 
makstakse sellele vanemale, kes pole vanemahüvitise arvestusperioodil teeninud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu.
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mahüvitise saajate seas on mitmekordistunud nende isade osakaal, kes vanemahüvitise kõrvalt 
teenivad sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Kui 2010. aastal oli selliste isade osakaal 24%, siis 
2020. aasta juuli seisuga teenis vanemahüvitise kõrvalt sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu 71% 
isadest.

Kuigi seaduse mõju on vara hinnata, võib öelda, et muudatus, millega suurendati võimalusi tee-
nida töist tulu vanemahüvitise kõrvalt, on soodustanud isade osakaalu kasvu vanemahü-
vitise saajate seas (vt ka joonis 2). Kui enne seadusemuudatust oli isade osakaal vanemahüvitise 
saajate seas ca 8%, siis 2019. aasta lõpuks oli see 14%. Samuti on kasvanud vanemahüvitise kõrvalt 
töise tulu teenimine (10% enne seaduse muudatust vs. keskmiselt 17% aastal 2020), mis näitab 
seega, et muudatusel on olnud positiivne mõju töö- ja pereelu ühitamisele. Vähem ootuspärasena 
võib esile tuua asjaolu, et seadusemuudatus pole meestega samaväärselt mõjutanud vanemahü-
vitise kõrvalt töist tulu teenivate naiste osakaalu. Samas on olnud muudatusel suurem mõju naiste 
teenitud töise tulu suurusele: enne seadusemuudatust teenisid naised (ca 80%) tulu peamiselt alla 
hüvitise määra, kuid pärast muudatust teenib üle poole naistest (51%) tulu üle hüvitise määra.

Vanemahüvitise suurus
Ka naiste ja meeste keskmise vanemahüvitise suuruse alusel saab teha mõningaid järeldusi naiste 
ja meeste tööturukäitumise kohta. 2009. aastal valmis poliitikauuringute keskusel Praxis (Võrk et 
al., 2009) vanemahüvitise mõjuanalüüs. Üks järeldus, milleni jõuti, oli see, et vanemahüvitis suu-
rendas naiste motivatsiooni töötada enne lapse sündi. Seda näitas üha rohkemate naiste osa-
kaal, kes sünnitamisele eelnenud aastal töötasid ning said sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Kui 
2004. aastal, mil vanemahüvitis kehtestati, sai 30% naistest vanemahüvitist hüvitise määra ulatu-
ses (ehk kõige madalamat hüvitise määra), siis 2020. aasta juuli andmetel oli naisi, kes said hüvitist 
selle määra ulatuses, vaid 12% (vt ka joonis 3).

Eeltoodu põhjal võib järeldada, et alates vanemahüvitise kehtestamisest ja ka viimase kümne aasta 
jooksul on pidevalt suurenenud nende naiste osakaal, kes enne lapse saamist töötavad. Arvesta-
des, et eelnev töötamine võimaldab naisel saada paremat vanemahüvitist ning teisalt garantee-
rib naisele töökoha ka pärast lapsehoolduspuhkust, on see ilmselt ka põhjus, miks naiste töötu-
rukäitumine taastub kiiresti pärast lapse 2-aastaseks saamist. Näiteks Statistikaameti Eesti 
tööelu uuringu andmete põhjal oli 2019. aastal lasteta 20–49-aastaste naiste tööhõive määr 80%, 
2-aastase lapsega naiste tööhõive määr 63%4 ning naistel, kelle lapsed olid vanuses 3–6 aastat, oli 
tööhõive määr isegi kõrgem kui selles vanuses lasteta naistel ehk 84%. Samas tuleb lapse saami-
sele eelneva töötamise puhul arvestada asjaoluga, et keskmine sünnitusiga on aasta-aastalt 
kasvanud. Kui 2010. aastal oli naise keskmine vanus sünnitamisel 29,2, siis 2019. aastal oli sünni-
tajate keskmine vanus 31,2 (Tervise Arengu Instituut, 2020a). Nende meeste osakaal, kes saavad 
vanemahüvitist selle määra ulatuses, on püsinud aastaid 1–2% piires. Samuti on meeste tööhõive-
näitajad olnud alati kõrgemad ning ka keskmine vanus lapse saamisel kõrgem kui naistel.

4 Siinkohal vaadeldakse 20–49-aastaste naiste ja meeste tööhõive määra noorima lapse vanuse järgi.
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Joonis 3. Vanemahüvitis liigiti 2010–2020, sooline jaotus. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet (2020), 
vanemahüvitise igakuine statistika, andmed 2010. a augustist 2020. a augustini

Kuna üha rohkem naisi töötab enne lapse saamist, mõjutab see ilmselt ka seda, miks vähehaaval 
on vähenenud ka sooline vanemahüvitise lõhe.5 Kui 2010. aasta juulis oli naiste vanemahüvi-
tise keskmine suurus 689 eurot ja meestel 1231 eurot ning seega vanemahüvitise sooline lõhe oli 
44%, siis 2020. aasta samas kuus oli naiste keskmine hüvitis 1217 eurot ja meestel 1955 eurot ning 
seega sooline erinevus 38%. See tähendab, et kümne aastaga on vanemahüvitise keskmine sooline 
lõhe vähenenud 6% võrra. Arvestades, et vanemahüvitise aluseks on varasem sissetulek ja ka pal-
galõhe on viimasel kümnendil sammhaaval vähenenud, on mõistetav, et ka lõhed naiste ja meeste 
vanemahüvitise suuruses vähenevad (vt ka joonis 4).

5 Üldsusele on rohkem tuntud soolise palgalõhe probleem, mis väljendab ressursside ebaühtlast jaotumist naiste ja meeste vahel.
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Joonis 4. Sooline palga- ja vanemahüvitise lõhe. Allikas: Statistikaameti (2020a) palgalõhe andmed 
ja autori arvutused Sotsiaalkindlustusameti vanemahüvitise kuise statistika põhjal

Arve vaadates tekib kindlasti küsimus, miks on hüvitise suurust arvestades niivõrd suured soolised 
erinevused. Mitmed Eestis läbi viidud soolise palgalõhe analüüsid on näidanud, et palgalõhe ongi 
sagedasem vanusegruppides, kus saadakse ja kasvatatakse lapsi (Anspal et al., 2010; Täht, 
2019). Lisaks tuleb arvestada, et kui pere on otsustanud, et vanemahüvitist saab isa, on see otsus 
sageli tehtud ka pere finantsseisu silmas pidades. Sellest räägib ka asjaolu, et 2020. aasta juulis 
sai 100% ühe kalendrikuu tulu ulatuses vanemahüvitist 68% naisi, samas kui meeste seas oli sama 
näitaja 88%. Samuti on võrreldes naistega (2%) läbi aegade olnud meeste seas rohkem neid, kes 
saavad vanemahüvitist maksimaalses määras (9%).

Peretoetused
Kuigi peretoetuste eesmärk on iga kuu toetada lapsevanemaid laste kasvatamisel ning neil on väik-
sem roll töö- ja pereelu ühitamisel, olen artikli alguses lubanud anda ülevaate viimase kümnendi 
perepoliitikast. Lapse- ja peretoetused on kahtlemata üks osa perepoliitikast ning kümne aastaga 
on märkimisväärselt kasvanud universaalsed lapsetoetused (toetused, millele on õigus igal 
alla 16- või 19-aastasel).

Kuni 2014. aastani polnud lapsetoetust pikka aega tõstetud ning toetuse määr esimese ja teise 
lapse eest oli 19,18 eurot ning kolmanda ja iga järgmise lapse eest 76,72 eurot. Alates 2015. aastast 
tõsteti lapsetoetust aasta-aastalt nii, et 2019. aastaks oli esimese ja teise lapse eest saadava lapse-
toetuse määr 60 eurot ning kolmanda ja järgnevate laste eest 100 eurot. Seega on viimase kümne 
aastaga kolmekordistunud lapsetoetus esimese ja teise lapse eest.

Peale selle, et vanemapuhkuste süsteemi paindlikumaks muutmise kaudu on püütud töö- ja 
pereelu paremini ühitada, on olnud fookuses ka lasterikkuse toetamine. Nimelt asendus 2017. 
aasta juulist seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus lasterikka pere toetusega. Kui varem 
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toetati seitsme- või enamalapselisi peresid iga kuu 168,74 euroga, siis lasterikka pere toetusega 
muudeti tähelepanuväärselt lasterikkuse kontseptsiooni, kuna nüüdsest hakati lasterikkaks 
lugema peresid, kus kasvas kolm või enam last. Arvestades veel, et toetuse määr oli pea kaks korda 
suurem kui algse seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse puhul, oli muudatus seda mär-
kimisväärsem. Lasterikka pere toetuse suuruseks sai 300 eurot peredele, kus kasvab kolm kuni 
kuus lapsetoetust saavat last, ning 400 eurot peredele, kus kasvab seitse ja rohkem last.

Kuigi ilmselt ei saa väita, et lasterikka pere toetus on ainus põhjus, miks kolmandaid ja neljandaid 
lapsi 2018. ja 2019. aastal rohkem sündis, siis võib seda pidada siiski üheks oluliseks põhjuseks. 
Nimelt oli sünniregistri andmetel 2019. aastal kolmanda lapse sünnitajaid 23% rohkem (2674 last) 
kui 2017. aastal ning 26% rohkem kui viimasel kümnel aastal keskmiselt (Tervise Arengu Instituut, 
2020b).

Sotsiaalkindlustusameti andmetel maksti 2015. aastal 97% ja 2020. aastal 96% lapsetoetustest 
emadele. Sama tendents jätkub praegugi, kuigi 2019. aasta oktoobrist avas Sotsiaalkindlustusamet 
iseteeninduse veebikeskkonna, mis teeb pärast lapse registreerimist rahvastikuregistris mõlemale 
vanemale perehüvitiste pakkumuse. Selle alusel peavad vanemad muu hulgas otsustama, kumma 
arvele peretoetusi makstakse (Sotsiaalkindlustusamet, 2019).

Kuna lapse kasvatamisse panustavad üha rohkem mõlemad vanemad ning lahutuse korral määra-
takse üha sagedamini mõlemale vanemale jagatud hoolduskohustus, on sagenenud ka kohtuvaid-
lused6, kus peale laste hooldusõiguse vaieldakse ka selle üle, kumb vanem peaks saama peretoe-
tusi või kuidas neid võrdselt jaotada. Peretoetusi puudutakse ka kohalikele omavalitsustele tehtud 
lastekaitseteemalistes pöördumistes, näiteks 2020. aastal tehti kõige enam pöördumisi (2795) just 
hooldusõiguse, hoolduse ja ülalpidamise kohta. Arvestades viimaste aastate perepoliitikat, mille 
eesmärk on, et laste eest hoolitsemine langeks võrdsemalt mõlema vanema õlule, tuleb ilmselt ka 
tulevikus leida lahendusi, kuidas peretoetuste (lapsetoetuse, lasterikka pere toetuse jms) määra-
misel kohelda mõlemat vanemat võrdselt.

Erinevate puhkuste kasutamine lähedaste eest hoolitsemiseks
Vanemapuhkusel olemine ja vanemahüvitise saamine loovad võimalused töö- ja pereelu ühitami-
seks alla 3-aastaste laste kasvatamisel. Samas ei piirdu hoolduskohustus vaid alla 3-aastaste laste 
eest hoolitsemisega. Laste eest hoolitsemine nõuab kompromisse töö ja pere sfääris ilmselt 
veelgi enam, kui lapsed on lasteaiaealised ning nad pole veel piisavalt iseseisvad, et üksi päe-
vaseid tegemisi ette võtta (nt lasteaeda minna ja sealt tulla). Laste vanuse kasvades tuleb muidugi 
iseseisvust üha enam juurde ning eeldatavalt väheneb lapsevanemate töö- ja pereelu konflikt. Olu-
kord võib olla ka teistsugune, kui peres kasvab erivajaduse või puudega laps. Samuti ei tasu alahin-
nata vananeva ühiskonnaga üha rohkem kaasnevat kohustust hooldada eakaid lähedasi.

Eesti sotsiaaluuringu 2019. aasta andmetel abistas või hooldas oma pereliiget vähemalt 20 tundi 
nädalas ligi 23 000 inimest (ligi 16 300 naist ja 6600 meest), kellest veidi alla 3000 (sh 2600 naist ja 
400 meest) abistas/hooldas alla 18-aastast last ning ligi 19 800 (sh 13 600 naist ja 6200 meest) oma 
täiskasvanud pereliiget. Kirjeldatud hoolduskohustusega inimestest märkis uuringus oma staatu-
seks „täis- või osaajaga töötav“ vaid 35% (ligi 8000 inimest, sh 5900 naist ja 2100 meest). Statistikaa-

6 Näiteks https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=277189215.
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meti prognoosi kohaselt järgnevatel aastatel eelkooliealiste laste (ja seega ka lapsevanemate) arv 
ühiskonnas küll väheneb, kuid vananeva rahvastiku tõttu suureneb samas nende täiskasva-
nute arv, kes vajavad hoolitsemist. Seetõttu jääb hoolduskohustusega inimeste osakaal kogu-
rahvastikus lähitulevikus samaks või pigem suureneb.

Peale lapsehoolduspuhkuse on Eestis võimalik võtta ka lapsepuhkust7, puudega lapse vanema lap-
sepuhkust, tasustamata lapsepuhkust8 ja puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks 
ehk hoolduspuhkust9. Puudega last kasvataval emal või isal on õigus saada lapse 18-aastaseks saa-
miseni lapsepuhkust üks tööpäev kuus, mida tasustatakse keskmise töötasu alusel. Puudega lapse 
vanema lapsepuhkust on hakatud viimase kümne aasta jooksul üha rohkem kasutama. Ilmselt on 
see tingitud sellest, et ka puudega laste arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Kui 2010. aas-
tal kasutas puudega lapse vanema lapsepuhkust 1185 naist ja 309 meest, siis 2019. aastal vastavalt 
4118 naist ja 1618 meest. Seega on kõnealuse lapsepuhkuse kasutajate arv viimase kümmekonna 
aasta jooksul peaaegu neljakordistunud.

Kui vaadelda puudega lapse vanema lapsepuhkuse kasutust soolises lõikes viimase kümne 
aasta jooksul, võib öelda, et vähehaaval on aastatega suurenenud nende meeste osakaal, kes neid 
puhkepäevi kasutavad. Kui 2010. aastal kasutas seda puhkuse liiki 79% naistest, siis 2019. aastal oli 
naiste osakaal 72%. Ka tavalise lapsepuhkuse päevade puhul võib täheldada, et seda on hakanud 
kasutama üha rohkem mehi. Kui 2010. aastal oli lapsepuhkuse päevi välja võtnud 86% ulatuses 
naisi, siis üheksa aastat hiljem ehk 2019. aastal oli naiste osakaal 15% võrra madalam ehk 71%. 
Seevastu hoolduspuhkust ehk puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks, mis jõus-
tus 1. juulil 2018, kasutatakse veel üpris vähe, nt 2019. aastal 515 inimest, kellest 15% olid mehed.

Sooline statistika hoolitsemise eesmärgil pakutavate riigipoolsete puhkuste kasutamise kohta ei 
võimalda muidugi väita, et naiste ja meeste hoolitsemisrollid on tasakaalustumas, samas saab ehk 
siiski järeldada, et väike nihe naiste ja meeste hoolitsemisrollides on toimunud.

Osalise koormusega töötamine
Osalise tööajaga töötamine on üks võimalus töö- ja pereelu ühitamiseks. Paraku on aga üle 
Euroopa osalise koormusega töötamine levinud eeskätt naiste seas ning sageli on põhjuseks just 
vajadus kombineerida töö- ja pereelu. Eurostati 2019. aasta andmetel töötas Euroopa Liidus (27 
liikmesriigi alusel) 15–64-aastaste hulgas osalise koormusega keskmiselt 10% mehi ja 36% naisi. 
Statistikaameti andmetest ilmneb, et 2019. aastal oli meil samas vanuserühmas 7% mehi ja 16% 
naisi, kes töötasid osalise tööajaga, ning vanuserühmas 25–49, kus laste ja eakate lähedaste eest 
hoolitsemine on iseäranis aktuaalne, 5% mehi ja 14% naisi. Kusjuures osakoormusega töötamine 
naiste seas on võrreldes 2010. aastaga 4% võrra kasvanud.

Ühest küljest on osaajaga töötamine hea meede töö- ja pereelu ühitamiseks, kuid teisalt on mit-
med uuringud tõestanud, et sellel võib naiste jaoks olla ka negatiivseid tagajärgi. Näiteks poliiti-

7 Lapsepuhkust on õigus saada emal või isal (ehk ühel vanemal) igal kalendriaastal kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast 
last, ja kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps (Töölepingu seadus, 2020).

8 Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva 
tasustamata lapsepuhkust (Töölepingu seadus, 2020).

9 Täisealisel töötajal on õigus saada kalendriaastas kuni viis tööpäeva puhkust täisealise sügava puudega isiku hooldamiseks (hooldus-
puhkus) (Töölepingu seadus, 2020).
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kauuringute keskuse Praxis ja rakendusuuringute keskuse Centar tehtud palgalõheuuring (2010) 
näitas, et soolise palgalõhe üks põhjus on ka selles, et naised töötavad meestest enam osalise 
tööajaga. Sageli on osalise tööajaga töötades nii kuu- kui ka tunnipalga võrdluses palk madalam 
kui täisajaga töötades (Platenga, 2006, viidatud Anspal et al., 2009 vahendusel). Ka hiljutine soolise 
palgaerinevuse analüüs näitas, et riikides, kus naiste töötamine osaajaga on rohkem levinud, on ka 
suurem palgalõhe (Täht, 2019).

Eeltoodule lisaks ei näe tööandjad osalise töötajaga töötajaid sageli täiel määral pühendunutena, 
mistõttu osutatakse neile vähem tööalast toetust. Samuti on nende võimalused saada tööalaseid 
koolitusi väiksemad. See tähendab omakorda, et selliste töötajate karjäärivõimalused on piiratu-
mad nii töötasu kui ka karjääriredeli mõttes (Altonji et al., 1999, viidatud Karu et al., 2010 vahen-
dusel). Kuna osalist tööaega kasutavad peamiselt naised, on sellel ka negatiivne mõju soolisele 
palgalõhele.

Töö- ja pereelu puudutavad hoiakud
2016. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooringu alusel eelistavad naised võrreldes meestega 
täiskoormusele sagedamini osakoormust. Kui meestest eelistas 65% töötada täiskoormusega ja 
23% osakoormusega, siis naistest soovis täiskoormust 41% ja osakoormust 44%. Oluline on mär-
kida, et võrreldes 2013. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooringuga on toimunud ka väike nihe 
meeste töökoormuse soovides: 2016. aastaks on rohkem mehi hakanud eelistama osalise tööa-
jaga töötamist (vastavalt 17% vs. 23%).

Et naiste ja meeste arvamused osa- ja täiskoormusega töötamise kohta on rohkem tasakaalustu-
mas kui varasematel aastatel, näitab ka see, et võrreldes 2013. aastaga on enam toetust leidnud 
seisukoht, et kui peres on koolieelikust lapsi, peaks täiskohaga töötama nii ema kui ka isa 
(ning jagama vastutust kodu ja laste eest võrdselt). Kui 2013. aastal pidas sellist elukorraldust sobi-
vaimaks 30% küsitletutest, siis 2016. aastal toetas seda 34%. Teisalt vähenes võrreldes 2013. aasta 
tulemustega 8% võrra (42%-lt 34%-le) 2016. aastal nende vastajate osakaal, kes leidsid, et kui peres 
on/oleks koolieelikust (s.t alla 7-aastaseid) lapsi, siis võiks küll mõlemad vanemad töötada, kuid 
naine võiks töötada osaajaga ning hoolitseda kodu ja laste eest. Seega võib öelda, et vähehaaval on 
vähenemas soolisi stereotüüpe toetav hoiak, mille järgi mehed on leivateenijad (ja peres põhilise 
sissetuleku teenijad) ning naised koduhoidjad.

2016. aasta monitooring näitas, et lapse haigestumise tõttu oli eelneva kahe aasta jooksul (vähe-
malt ühel korral) töölt koju jäänud veidi enam kui iga kolmas töösuhtes mees (34%) ja pea kaks 
kolmandikku (64%) töötavatest naistest, kel oli leibkonnas alla 12-aastaseid lapsi. Analoogsed pro-
portsioonid avalduvad hoolduslehe võtjate soolises jaotuses: Eesti Haigekassa andmetel võttis 
2019. aastal hoolduslehe 120 823 inimest, kellest 31% olid mehed ja 69% naised. Samas hõlmab 
hoolduslehe kasutamise statistika ka hoolduslehe võtmist täiskasvanud lähedase eest10 ning ei 
sisalda vaid andmeid laste eest kasutatud hoolduslehtede kohta.

2016. aasta monitooringu järgi oli meeste peamine põhjus, miks just nemad haige lapsega koju 
jäid, see, et nende töö võimaldas koju jääda (60%). Ka 2013. aasta monitooringu tulemused selles 
küsimuses olid sarnased: 63% mehi nimetas peamise põhjusena paindlikku töökorraldust. Naistel 

10 Hoolduslehte on võimalik võtta alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamiseks ja ka haige (ükskõik millises 
vanuses) perekonnaliikme põetamiseks kodus.
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olid põhjused mitmekesisemad. Kuigi peaaegu kolmandik (32%) põhjendas oma kojujäämist sama-
moodi nagu mehed, siis järgmine populaarseim vastusevariant, mida 28% naistest valis, oli „mina 
oskan haige lapse eest paremini hoolitseda“. Võrreldes 2013. aasta tulemustega on naiste põhjen-
dus jäänud peaaegu muutumatuks. Ühest küljest kinnitab see jätkuvat soorolli, kus naised tunne-
vad, et on paremad vanemad lastele. Teisalt, kuna lapsed on samuti harjunud rohkem sellega, et 
ema hoolitseb nende eest, võib põhjus olla ka selles, et lapsed tunnevad end emaga turvalisemalt 
ja eelistavad sellises olukorras ema. Siin võib näha aga omamoodi lumepalliefekti: kui emad on 
lapse eest hoolitsemiseks rohkem aega maha võtnud, siis see tekitab harjumuse nii lapsele 
kui ka emale ning taastoodab selliste tavade jätkumist.

Traditsioonilisi soorolle peegeldavaid hoiakuid näitavad mõnevõrra 2016. aasta monitooringu 
tulemused, mille kohaselt nägi pereelu ja laste olemasolu piiranguna naiste karjäärile pea iga 
teine vastaja (ehk 49%), samas kui meeste karjääri piiranguks peeti seda ligi kolm korda harvem 
ehk 18% Eesti inimeste meelest. Kui aga vaadelda eelmiste, 2009. ja 2013. aasta monitooringu tule-
musi, saab järeldada, et see hoiak on vaikselt muutumas ning üha vähem on neid, kes leiavad, et 
pereelu ja lapsed piiravad naiste karjäärivõimalusi. Kui 2009. aastal arvas veel nii 66% vastajatest 
(nõustudes täielikult või osaliselt), siis 2016. aastal omas sellist hoiakut 49%. Samas tunnetavad 
naised karjääribarjääri pereelu ja laste tõttu mõnevõrra rohkem kui mehed: 53% naistest ja 45% 
meestest olid seda meelt, et pereelul on naiste karjäärile negatiivne mõju. Samuti tunnevad naised 
(13%) harvemini kui mehed (23%), et pereelu ja lapsed seaks meeste karjäärile piiranguid.

Töö- ja pereelu ühitamine COVID-19 ajal
Suur sooline palgalõhe on tingitud ka meeste ja naiste koondumisest eri ameti- ja tegevusaladele. 
Tööturu sooline segregatsioon tuleb ilmekalt esile majanduskriiside ajal, kui meeste ja naiste 
töötuse määr suureneb erinevalt, olenedes sellest, milline tegevusala on majanduskriisis rohkem 
kannatada saanud. Kui 2008. aastal alanud majanduskriis mõjutas eelkõige meeste tegevusalasid 
tööturul (ehitussektor ja töötlev tööstus) ja meeste töötus küündis 2010. aasta esimeses kvartalis 
rekordilise 25%-ni võrrelduna naiste 15%-ga, siis seekordne COVID-19 viirusega kaasnenud kriis 
mõjutab rohkem naisi, kuna kõige enam on kannatanud turismi-, majutus- ja teenindussek-
tor, mis on suuremas osas naiste hõivatud valdkonnad. Töötukassa andmetel oli näiteks jaanuaris 
2020 registreeritud töötuid 5,6% (ehk 36 587) ning naisi ja mehi oli töötute seas võrdselt, samas 
augustis 2020 oli registreeritud töötuse määr 8% (ehk 49 324 töötut), kellest naised moodustasid 
53% ja mehed 47% (vt ka joonis 5).
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Joonis 5. Registreeritud töötud soo alusel, jaanuar–august 2020. Allikas: Töötukassa andmed, 
registreeritud töötuse ja soo järgi, september 2020

Kõige enam raskusi töö- ja pereelu ühitamisel tekitas lapsevanematele aga ilmselt eriolu-
kord. Kui 13. märtsil 2020 kuulutas Eesti peaminister Jüri Ratas välja eriolukorra, soovitati inimestel 
püsida kodus, minimeerida avalikes kohtades käimist ja hoida avalikkuses kahemeetrist distantsi. 
Koolides ei toimunud enam kontaktõpet ning nii õpetajad kui ka lapsed pidid end e-õppele ümber 
häälestama. Paljud lasteaiad suleti, osasse lasteaedadesse lubati tuua vaid eesliinitöötajate11 lapsi. 
Kuivõrd vanemaealiseid nähti põhilise riskirühmana, soovitati hoiduda vanavanematega kohtumi-
sest. See tähendas lapsevanemate jaoks, et peaaegu päevapealt sai nende kodust töökoht, kool ja/
või lasteaed, söökla ja võimla ning neil tuli kehastuda eri rollidesse.

Sotsiaalministeerium tellis 2020. aasta aprillis Turu-uuringute AS-ilt küsitluse „Lapsevanemate töö-
tamine ja perede toimetulek eriolukorras“. Analüüsist selgus, et 36% lapsevanematest oli eriolu-
korra ajal kaugtööl või tegi kaugtööd senisest suuremal määral (Viira et al., 2020). Sama aasta 
märtsi lõpus CV Keskuse avaldatud kaugtöö tegemise analüüs näitas, et Eestis tegi eriolukorra ajal 
kaugtööd 30% töötajatest. Seega võib järeldada, et lapsevanemad kasutasid kaugtöö tegemise 
võimalusi mõnevõrra rohkem. Ilmselt on see tingitud ka sellest, et võrreldes kõigi Eesti hõivatutega 
on lapsevanemate seas rohkem kõrgharidusega töötajaid (Statistikaamet, 2020b), kellel on enam 
võimalusi teha kaugtööd. Nimelt tõdes 67% kõrgharidusega lapsevanematest, et neil on võimalik 
teha kaugtööd. Samuti oli kaugtöö tegemise võimalus suurem eesti keelt kõnelevate lapsevane-
mate seas (42%) võrreldes vene keelt kõnelevate lapsevanematega (20%).

Piirkonniti on kaugtöö tegemine vähem levinud Kirde-Eestis (Ida-Virumaal, 19% lapsevanema-
test) ning kõige rohkem levinud Põhja-Eestis (Harjumaal, 43% lapsevanematest). Suuremad või-
malused kaugtöö tegemiseks on avaliku sektori töötajatel (60%), erasektori töötajatest tunnistas 
seda vaid 30%.

11 Eesliinitöötajate all peetakse silmas tervishoiutöötajaid, hooldajaid hooldekodus, sotsiaaltöötajaid, koduhooldajaid, sotsiaalteenuste 
osutajaid, politseinikke, päästjaid, asendus- ja turvakodu spetsialiste.
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Peaaegu igal kolmandal (32%) lapsevanemal vähenes töökoormus, kuid ligikaudu igal seitsmendal 
see suurenes (vt ka joonis 6). Kuna kaugtöö tegemise võimalusi on rohkem avaliku sektori tööta-
jatel, selgitab see, miks töökoormus vähenes rohkem just erasektoris (37% vastajatest) võrreldes 
avaliku sektoriga (14% vastajatest). Nagu arvata võis, suurendas eriolukord hariduse (36% vasta-
jatest) ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajate (42% vastajatest) töökoormust. See selgitab 
ka asjaolu, miks töökoormuse suurenemist märkisid rohkem just avalikus sektoris töötavad lapse-
vanemad (28%). Samuti tunnistasid eeskätt kõrgharidusega lapsevanemad, et nende töökoormus 
suurenes (21%) võrreldes ülejäänud lapsevanematega.

Joonis 6. COVID-19 mõju lapsevanemate töökorraldusele vastavalt laste vanusele peres, osakaal 
(%) vastanud lapsevanematest. Allikas: Sotsiaalministeeriumi analüüs „Lapsevanemate töötamine 
ja perede toimetulek eriolukorras“, aprill 2020

Eri liiki puhkust oli pidanud eriolukorra tõttu kasutama vaid 4% lapsevanematest, kes vastasid, et 
olid eriolukorras välja võtnud mõne tasustatud puhkuse (nt põhipuhkus), ning 2% lapsevanema-
test, kes olid kasutanud mõnd tasustamata puhkust (nt tasustamata lapsepuhkus).

Ligikaudu 44% lapsevanematest pidas eriolukorrast tingitud kodust elukorraldust stressirohkeks 
ja koormavaks. Samas leidis ligi viiendik vastanud lapsevanematest, et kodukesksem elukorraldus 
(sh distantsõpe ja kaugtöö) sobis neile suuremal või vähemal määral (vt ka joonis 7). Ootuspära-
seks võib pidada asjaolu, et laste arv peres oli korrelatsioonis koduse elukorralduse stressirohku-
sega – kolme ja enamalapseliste perede lapsevanematest nõustus 54%, et eriolukorrast tingitud 
elukorraldus on pereliikmetele koormav ja/või stressirohke.
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Joonis 7. Toimetulek eriolukorraga. Allikas: Sotsiaalministeeriumi analüüs „Lapsevanemate tööta-
mine ja perede toimetulek eriolukorras“, aprill 2020

Märkimisväärne oli küsitlustulemuste puhul asjaolu, et mitmeid olulisi soolisi erinevusi küsitlusest 
ei selgunud. Naised ise ei leidnud, et töö- ja pereelu ühitamise tõttu oleks nende töö tegemine 
häiritud, kuid meeste hulgas oli tunduvalt rohkem (36%) neid, kes leidsid (nõustudes täielikult või 
osaliselt), et lapse/laste eest hoolitsemise tõttu ei saa teine vanem (üldjuhul laste ema) vajalikus 
mahus tööd teha.

Diskussioon
Leeni Hansson kirjutas 2010. aastal samanimelise kogumiku artiklis töö- ja pereelu ühitamise 
kohta, et Eesti on suundumas Põhjamaade väärtusruumi poole. Viimase kümne aastaga on töö-, 
pere- ja eraelu ühitamisel astutud väikseid samme tasakaalustatuma rollijaotuse suunas. 
Sellele viitab artiklis toodud statistika selle kohta, kuidas naised ja mehed kasutavad erinevaid 
hoolitsemiseks loodud puhkusi. Nii isapuhkuse, vanemapuhkuse, puudega lapse vanema lapse-
puhkuse kui ka hoolduspuhkuse kasutajate statistikale tuginedes saab väita, et vähehaaval on kas-
vanud nende meeste arv, kes on lähedase eest hoolitsemiseks aja võtnud. Ka 2013. ja 2016. aasta 
soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemused peegeldavad naiste ja meeste vähem jäikasid 
hoiakuid soorollide suhtes töö ja pere sfääris.

Kui osalise tööajaga töötamine ja vanemapuhkuste kasutamine oleksid võrdselt levinud nii naiste 
kui ka meeste seas ning tööturul ei oleks ametikohad ja -alad segregeerunud soo alusel, ei peaks 
me ilmselt enam piinlikkust tundma Eurostati palgalõhe edetabeli esikoha pärast. Samuti ei oleks 
erinevatel majandustsüklitel tööhõivele märkimisväärset soolist mõju.

Siinses artiklis käsitlesin ka COVID-19 mõju töö- ja pereelu ühitamisele. Ilmselt pole aga see teema 
veel lõppenud, kuna 2020. aasta sügisel algas teine nakatumiste laine. Nii nagu maailm on kohane-
nud viimase poole aasta jooksul uue reaalsusega ning pidanud lühikese ajaga palju oma harjumusi 
muutma, on pandeemia mõju eri eluvaldkondadele, sh perepoliitikale, võimalik hinnata alles mõne 
aasta pärast.

Millistest suundumustest saab 2030. aasta kogumikust „Teel tasakaalustatud ühiskonda“ lugeda, 
on keeruline prognoosida. Lisaks koroonapandeemia mõjule seisab järgmiste aastate perepoliitika 
jätkuvate raskuste ees, kuna nagu kogu Euroopat, ilmestab ka Eestit lastetusnäitaja kasv. Kuigi 
2018. ja 2019. aastal sündis Eesti peredesse rohkem kolmandaid ja neljandaid lapsi, siis järgmis-
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tel aastatel on vähetõenäoline, et selline tendents jätkuks, kuna vähenenud on ühe ja kahe¬ lap-
sega perede arv. Et aga kolmandaid lapsi saaks juurde sündida, peaks peres juba olema kaks last 
(Puur & Vseviov, 2019). Kuna Euroopa riikide statistika põhjal sünnib lapsi rohkem neis riikides, 
kus naiste tööhõive on suur ning on loodud võimalikult mitmekesised ja head võimalused töö- ja 
pereelu ühitamiseks, tuleb ilmselt jätkuvalt tähelepanu pöörata teenustele, mis pakuksid lapseva-
nematele töö- ja pereelu ühitamisel tuge.

Artikli alguses tõdesin, et liberaalsema maailmavaatega erakondade perepoliitilised rõhuasetused 
on rohkem töö- ja pereelu ühitamisel, sealhulgas hoolduskoormuse ühtlasemal jaotumisel lapse-
vanemate vahel. Seevastu konservatiivsemat maailmavaadet esindavate parteide valimisprogram-
mid keskenduvad rohkem lasterikkuse soosimisele. Seetõttu võib vaid järeldada, et järgmise küm-
nendi Eesti perepoliitika suunad sõltuvad palju tulevastest võimul olevatest erakondadest ning 
nende maailmavaatest.
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Idufi rmade 
naisasutajatest Eestis
Triin Kask

Sissejuhatus

2015. aastal analüüsis investeerimisfi rma First Round enda eelmise kümne aasta jooksul idufi rma-
desse1 tehtud investeeringuid ja nende tulemuslikkust. Uuringu tähelepanuväärseimaid tulemusi 
oli see, et need idufi rmad, mille üks asutaja oli naine, näitasid 63% paremat tulemuslikkust kui 
ainult meesasutaja(te)ga idufi rmad. (First Round, 2015)

Euroopa Komisjoni 2018. aasta raport soolisest ebavõrdsusest digitaalsektoris tõi esile, et mitme-
kesisus suurendab teadmistepõhistes tööstusharudes, nagu seda on info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia sektor, tulemuslikkust ja innovaatilisust. Naisasutajate juhitud ettevõtete paremate 
tulemuste kõrval viidati aga suurenevale ebavõrdsusele – naiste huvi tehnoloogiasektoris osale-
mise vastu väheneb. Väidetavalt kannab Euroopa majandus seetõttu 16,2 miljardi euro suurust 
kahju aastas. (Euroopa Komisjon, 2018) See on ilmselt üks peamistest põhjustest, miks pööratakse 
palju tähelepanu meetmetele, kuidas soodustada naiste valikuid tehnoloogiasektori kasuks ning 
kuidas julgustada neid asutama oma iduettevõtet.

Eestis on asutatud üle 1100 idufi rma, millest 15% on Statistikaameti ja Startup Estonia andmete 
järgi asutanud naised (Saluveer & Truu, 2020). Seda suhtarvu demonstreerib hästi ka Eesti Asuta-
jate Seltsi liikmeskond, mille 154 liikmest 17 ehk 11% on naised (Eesti Asutajate Selts, s. a.). Tasa-
kaal on küll paigast ära, kuid aasta-aastalt on see liikunud võrdsuse suunas. 2010. aasta seisuga oli 
Eestis asutatud 44 idufi rmat, millest viie ehk 11,36% asutaja või kaasasutaja oli naine. Kusjuures 
2015. aastal olid samad näitajad vastavalt 293 ja 18,77%.

Tonoyan jt (2019) on uurinud 22 Euroopa riigi olukorda soolisest perspektiivist ning leidnud, et 
ka sooliselt võrdsetes ühiskondades on naistel meestega võrreldes palju väiksemad võimalused 
ettevõtjaks saada. Nende sõnul on peamine põhjus seotud raskustega töö- ja pereelu tasakaalu 
leidmisel, mis endiselt seab suuremaid väljakutseid naistele. Ühiskondades, kus institutsionaal-
sete korraldustega püütakse seda olukorda lahendada, on ka naised oluliselt rohkem esindatud 
kasvule suunatud ettevõtluses (Thébaud, 2015). Sellist muutust soodustavad toetatud lastehoid ja 
tasustatud lapsepuhkus. Vanemahüvitist kui võtmetegurit oma ettevõtte asutamisel on ka mitmed 
Eesti naisasutajad esile toonud. Samas on mõned naisasutajad kritiseerinud lastehoiu ebaefektiiv-
set korraldust omavalitsuste tasandil – lastehoid ei ole kättesaadav ja kõigile ka fi nantspõhjustel 
võimalik. 

1 Idufi rma on tehnoloogiaettevõte, mida iseloomustavad suur potentsiaal ja kiire kasv rahvusvahelisel turul. Kasvu kiirendamiseks kaa-
satakse investoritelt investeeringuid ka olukorras, kus ettevõte veel tulu ei teeni ning risk ebaõnnestumiseks on suur (defi nitsioon, mis 
põhineb autori kümneaastasel töökogemusel idufi rmade sektoris).
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Viimased kaks näidet vanemahüvitise ja lastehoiu korralduse kohta tulenevad vastustest, mis saadi 
2020. aasta novembris tehtud küsitlusest 17 naisega2, kes on Eestis idufirma asutanud. Nimelt on 
palju kirjandust, milles viidatakse naiste vähesusele kui probleemile idufirmanduses ning paku-
takse lahendusi, kuidas julgustada rohkem naisi asutama oma ettevõtet. On nimetatud eri piiran-
guid, miks naised meestega võrreldes nii aktiivselt idufirmade asutajateks ei pürgi. Sagedasimad 
nendest on naiste finantsriski kartlikkus, hirm läbi kukkuda, stereotüüpidega võitlemine ning ras-
kused töö ja pereelu ühitamisel (Euroopa Komisjon, 2018).

Välismaiseid arvamusartikleid ja uuringuid lugedes otsustas käesoleva artikli autor välja uurida, 
kuidas Eestis naisasutajatega olukord on. Avatud vastustega küsimustik hõlmas kahte küsimust: 
Miks sa otsustasid ühel hetkel oma iduettevõtte asutada? ja Millised on olnud ettevõtluses need väljakut-
sed, mis on sinu hinnangul tulenenud naiseks olemisest?.

Põhjused oma idufirma asutamiseks

Kõige rohkem (8 korral) tõid vastanud oma firma loomise peamise põhjusena välja turuprobleemi, 
millele polnud head lahendust. Kuna pooled vastanutest olid juba enne ettevõtte asutamist oma 
valdkonna eksperdid, suutsid nad probleemile teadlikult läheneda ning leida selles rahvusvahelise 
äri võimaluse. Samas mõned asutajad mainisid, et kuigi probleemist saadi aru, oli idufirma asuta-
misega seonduv neile täiesti tundmatu maa. Üks vastanutest sõnas nii: „Asutasin oma ettevõtte, 
sest ma ei leidnud enda probleemile lahendust. Otsustasin selle lahenduse ise ehitada. Minu jaoks 
olid tehnoloogia ja idufirmanduse valdkond täiesti uued ning see eeldas palju õppimist ning koge-
nenumate inimestega rääkimist.“

Järgmise põhjusena nimetasid neli vastanut idufirma loomist kui väljakutset. Mõne vastanu puhul 
oli väljakutse segunenud sooviga olla ettevõtja: „Asutasin start-up’i, kuna teema tundus põnev 
ning väljakutseid pakkuv – lahendada uut probleemi enda jaoks tundmatus valdkonnas. Samuti 
ihkasin mõnes mõttes rohkem vabadust võrreldes suurettevõttes töötamisega ning võimalust olla 
nr 1.“ Ettevõtluse eelistamist suures ettevõttes töötamisele nimetasid ka teised kolm vastanut. 
Seevastu üks vastanu alustas oma ettevõttega, kuna oli töötu.

Kõigi vastanute puhul kumas teisese motiivina läbi soov avaldada suurt mõju maailma mastaabis. 
Olgu see probleem, väljakutse või soov olla ettevõtja – tähtis on leida probleemile lahendus, mil-
lel oleks suur mõju ning rahvusvaheline turg. Hea näide on siin Ann Runneli asutatud ja juhitud 
ettevõte Reverse Resources, mis tegeleb tekstiilitööstuse kõige nõrgema kohaga – jääkidega. Anni 
loodud äri ehitab täielikku ringmajanduse tehnoloogiat: kõik, mis kangast tootvates suurtes tehas-
tes üle jääb, jõuab ümbertöötajateni ning nende juurest omakorda brändideni, nagu näiteks H&M, 
Levis, Zara. Sellega väheneb tekstiilitööstuse ökoloogiline jalajälg sadu kui mitte tuhandeid kordi.

2019/2020. aasta globaalse ettevõtlusmonitooringu aruandes võrreldi nelja põhjust, miks alustada 
ettevõttega (jätkata peretraditsiooni, teenida suurt tulu, tuua maailma muutust, saada sissetule-
kuid töökohtade vähesuse tingimustes), ning erinevusi meeste ja naiste vahel. Ilmnes, et enamikus 
riikides on sagedamini mehed need, kes alustavad ettevõtlusega, et jätkata kas peretraditsiooni 

2 Isikliku pöördumise kaudu kutsus artikli autor küsimustikule vastama naisasutajaid, kes on tegutsenud üle ühe aasta ning kaasanud 
investeeringuid ning kelle ettevõtte toode on turul kättesaadav ja teenib tulu. Eesti Asutajate Seltsi 17 naisliikmest osales küsitluses 11 
naisasutajat (liikmeks saamiseks peab olema kaasanud vähemalt 200 000 eurot või teenima 50 000 eurot käivet aastas) ning ülejäänud 
olid kriteeriumidele vastavad seltsivälised naisasutajad. Kaks vastanut olid välismaalased, kes elavad Eestis ja on siin ka oma firma asu-
tanud.
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või teenida suurt tulu. Seevastu naised asutasid meestega võrreldes sagedamini oma ettevõtte, 
et saada sissetulekuid töökohtade vähesuse tõttu või tuua muutust maailma. (Global …, 2020, lk 
48–51) See tähendab, et ühelt poolt on naised justkui riskikartlikumad, kuid teisalt on nad suurest 
eesmärgist enam juhitud kui mehed.

Eesti naisasutajate vastustest ei jäänud oma ettevõtte alustamise põhjusena kõlama sissetulekute 
saamine töökohtade vähesuse tõttu (kuigi, tõepoolest, üks vastaja asutas oma ettevõtte, sest oli 
töötu). Pigem on motivatsioon olnud seotud mingisuguse probleemi nägemisega ning sooviga 
seda lahendada ja maailmas midagi paremaks muuta. Eraldi küsimus on muidugi, milline on sel-
liste motiivide tulemuslikkus, kui võtta aluseks käesoleva artikli sissejuhatav osa. Seda on praegu 
siiski vara öelda, sest kõigi vastanute ettevõtted on alles algusjärgus.

Naiseks olemisega seotud väljakutsed iduettevõtluses

Küsimusele, millised on olnud peamised väljakutsed ettevõtluses, mis on tulenenud naiseks olemi-
sest, anti väga mitmekesiseid vastuseid. Kaks vastanut ütlesid, et nemad ei tunneta mingit vahet 
– väljakutse on väljakutse olenemata soost.

Seitsme vastanu sõnul pole nad otseselt tundnud, et neil oleks naiseks olemise tõttu kuidagi teist-
sugused väljakutsed kui meestel, küll aga on nad tajunud ühiskondlikku survet. Seevastu ülejää-
nud vastanud pidid nentima, et vähemal või rohkemal määral on nad isiklikult kogenud, et naisasu-
tajana on neil idufirmanduses keerulisem.

Üldiselt nimetati eri aspekte, mis avaldavad naisasutajatele ühiskondlikult rohkem survet. Kõige 
paremini võttis selle kokku üks vastanutest: „Üldpildis on Eestis üsna võrdõiguslik kultuur ja iga-
päevases töös ma ei näe vahet. Raha kaasamisel on viimase aasta jooksul suhtumine märkimis-
väärselt paremaks läinud. Varasemast on küll kogemusi, kus naisel arvatakse olevat vähem ärilist 
ambitsiooni või siis et lapsed on rohkem takistuseks kui meeste puhul. Minu hinnangul käib see 
käsikäes üldise ühiskondliku suhtumisega.“

Ühiskondliku suhtumise muutmine on ilmselt üks keerulisimaid ülesandeid. Enamik vastanutest 
ütles, et naistel on raskem just seetõttu, et ei olda piisavalt enesekindlad ega riskialtid. Keeruline 
on varjata ebakindlust, mis tekib, kui midagi ei teata või kui ei ole kohe vastust anda.

Teise probleemkohana toodi esile pere ja karjääri ühitamise keerukus, kuna endiselt on pea-
mine koormus laste ja kodu eest hoolitsemisel naise õlul. Vastustes nimetati puudulikke lastehoiu-
võimalusi ning logistilist keerukust, mistõttu ei ole võimalik näiteks õhtuti valdkondlikel üritustel 
osaleda. Pere ja karjääri ühitamine kui väljakutse avaldub ka üldises suhtumises. „Mulle tundub, et 
investorid tajuvad naist riskina – kas ta saab ikka 100% pühenduda ja „hullu panna“? Äkki ta jääb 
lapsehoolduspuhkusele või äkki tal laps jääb haigeks ja ta ei saa tähtsale ärikohtumisele lennata. 
Need on põhjendatud riskid.“ Mitu vastanut mainis, et ilma toetava perekonnata ei oleks idufirma 
juhtimine võimalik.

Kolm vastanut, kes on ka oma ettevõtte tegevjuhid, nentisid, et mõned investorid on automaatselt 
kirjutanud tema meessoost kaasasutajale. Sellistel juhtudel on nad kas olukorda ignoreerinud ja 
ise vastanud või tajutud väärtustekonflikti tõttu üldse mitte investoriga suhtlust alustanud.
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Kokkuvõtlikult võib öelda, et naisasutajatel Eestis on võrreldes muu arenenud maailmaga sarnased 
väljakutsed – kuidas kasvatada enesekindlust ning võtta julgemalt riske, kuidas tõhusalt ühitada 
töö ja pereelu ning kuidas mõjutada ühiskondlikku suhtumist naisettevõtjaid soosivas suunas? 
Järgnevalt käsitletakse võimalikke meetmeid, kuidas soodustada iduettevõtlust naiste hulgas, ning 
kirjeldatakse, mida Eestis on juba tehtud.

Meetmed iduettevõtluse soodustamiseks naiste hulgas

Taani ettevõtluse sihtfondi juhtivteadur Kåre Sven Moberg on oma 2020. aasta artiklis välja toonud 
viis kõige mõjukamat tegurit, mis julgustavad naisi iduettevõtlusesse tulema. Need on naiseesku-
jud, ligipääs rahale ja võrgustikule, toetav kommunikatsioon ja haridus, milles arvestatakse soolist 
eripära. (Moberg, 2020)

Naiseeskujude osas liiguvad asjad Eestis väga hästi. Mitmed edukad naisasutajad esinevad tihti 
ajakirjanduses, eri üritustel ja programmides, et rääkida oma kogemusest iduettevõtjana ning toe-
tada ja julgustada teisi. Samuti on Eesti Asutajate Seltsi, sTARTUp Day ja Civitta koostöös käima 
lükatud nii potentsiaalsetele kui ka juba tegevatele naisasutajatele oma kogukond Female Foun-
ders Meetup (FFM), mille kokkusaamised toimuvad iga kahe kuu tagant. Selle üritustel astuvad üles 
erinevad naisasutajad, et jagada vahetult oma kogemusi ning julgustada teisi idufirmandusega 
tegelema.

Sahil Raina Kanada Alberta Ülikoolist rõhutab aga, et ainult naiste julgustamisest ja eeskujudest ei 
piisa. Et naiste juhitud edukaid idufirmasid oleks rohkem, tuleb eraldi tähelepanu pöörata rahale ja 
selle kättesaadavusele. Eri uuringutele tuginedes osutab ta, et sageli on naisasutajate idufirmade 
edukus seotud naisinvestorite olemasoluga ning seetõttu tuleks peale ettevõtlusega tegelemise 
julgustada naisi ühinema ka investeerimisfirmadega3. (Raina, 2016)

Eestis on investeerimine kindlasti täiesti katmata ala – meil on mõni üksik naisinvestor ning inves-
teerimisfondide otsustajad on 2020. aasta seisuga peaasjalikult mehed. 2019. aastal kaasasid siin-
sed idufirmad Eesti investoritelt 26 miljonit eurot, millest 13,03% saadi naisasutajate kaudu. See 
on kooskõlas üldise naisasutajate suhtarvuga idufirmade asutajate hulgas. Küll aga on kahekordne 
erinevus nais- ja meesasutajatega sõlmitud investeerimistehingute suuruses – vastavalt 214 000 
eurot ja 413 000 eurot.4 Erinevuse põhjuseid on praegu raske üheselt välja tuua, sest Eestis seda 
teemat eraldi uuritud ei ole. Kui tugineda teiste riikide kogemustele, siis leiab viiteid soopõhisele 
eristusele. Euroopa Komisjoni (2018) raporti andmetel on näiteks Suurbritannias meesasutajatel 
võrreldes naisasutajatega 86% suurem tõenäosus riskikapitali fondidelt investeeringuid kaasata.

Ka Moberg rõhutab naisinvestorite arvu kasvu olulisust, et naisasutajatel oleksid paremad võima-
lused rahale ligi pääseda. Samuti soovitab ta investeerijatel keskenduda varajases faasis rohkem 
sotsiaalsetele ja jätkusuutlikele idufirmadele, mis on just sageli need, millega naisasutajad on seo-
tud. (Moberg, 2020)

3 Praegu on naisinvestoreid vähem kui 10% (Euroopa Komisjon, 2018, lk 12).

4 Andmed pärinevad kõigile kättesaadavast idufirmade ühisandmebaasist: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1csgtaNSl949Aum-
fOBhwhD_S-o7wc1UIhKZdWUS4Vy-Q/edit#gid=407911017.
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Eesti väiksuse tõttu on algajatel asutajatel lihtne astuda kontakti juba kogenud asutajatega. Eestis 
toimub palju üritusi, mis on mõeldud idufirmadele ning võimaldavad luua vajalikku võrgustikku. 
Suurimad neist on igal aastal toimuvad sTARTUp Day Tartus ja Latitude 59 Tallinnas. Samuti on 
väga populaarsed juba 14 aastat toimuv äriideede konkurss ja kiirendiprogramm Ajujaht, kus jär-
jest enam on suurenenud ka naiste esitatud ideede arv: kui 2015/16. hooajal oli osalejatest 26% 
naised, siis viimastel aastatel on see näitaja olnud 35% juures. Esisaja hulka jõudvate ideede puhul 
on tõus olnud veelgi märgatavam: 2015/16. hooajal 32% vs. 2020/21. hooajal 41,5%. Ajujahi tiimi 
viimased üheksa aastat juhtinud Harri Tallinna arvates on seda trendi kindlasti mõjutanud Ajujahi 
ideekorje ajal spetsiaalselt naistele mõeldud inspiratsiooniüritused. Ka mitmed käesoleva artikli 
küsitlusele vastanud on läbinud Ajujahi programmi ning öelnud, et just sellel oli märkimisväärne 
mõju nende iduettevõtte arengule.

Idufirmade üks olulisimaid kogukondi on Eesti Asutajate Selts, kuhu kuulub üle 150 iduettevõtja. 
Nagu sissejuhatuses ka mainitud, domineerivad selles organisatsioonis väga tugevalt mehed, kuid 
2019. aastal määrati juhatusse naisliige, kes keskendub mitmekesisuse suurendamisele seltsis. 
Samuti käivitavad 2021. aasta alguses Civitta, sTARTUp Day ja EstBAN (Eesti Äriinglite Assotsiat-
sioon) ühiselt naisasutajatele suunatud kiirendi Female Founders Accelerator, et anda naistele 
paremad võimalused meeste domineeritud valdkonnas hakkama saada.

Kokkuvõte

Toodud näited ilmestavad hästi idufirmade naisasutajate olukorda Eestis. Väga palju juba tehakse, 
et soodustada naiste hulgas iduettevõtlust, ning palju on veel teha, et idufirmanduses valitseks 
mitmekesisus, mis omakorda loob paremaid võimalusi innovatsiooniks ning ettevõtete tulemus-
likkuseks. Õnneks liigutakse Eestis õiges suunas ning loodetavasti mõjutavad ka valitsuse tasandil 
tehtavad otsused ühiskondlikku suhtumist selliselt, et naistel oleks järjest lihtsam iduettevõtlusega 
alustada ning jätkuvalt sellesse valdkonda panustada.
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Miks toimub globaalne ränne? Mis toob mehi ja naisi maailma 
eri nurkadest Eestisse? Miks erineb naiste ja meeste ränne? 
Vastus kõigile neile küsimustele on tegelikult üks. Inimesed 
rändavad, kui on täidetud kaks tingimust: nad näevad mujal 
paremaid võimalusi ning nad leiavad viise sinna rännata (de 
Haas, 2011). Rändevõimalused, kaasa arvatud Eestisse tule-
mise võimalused, on mitmeti piiratud ja mõjutatud. Sugu, ope-
reerides korraga väga erinevatel tasanditel, suunab oluliselt 
inimeste rändesoove ja -võimalusi.

Artiklis annan ülevaate Eesti rändepoliitikast ning analüüsin 
taustana esitatud teoreetilisele raamistikule tuginedes kol-
mandate riikide kodanike1 sisserännet Eestisse soo ja pea-
miste rändeliikide lõikes. Artikli teises pooles heidan kiirpilgu 
ka Eesti sisse- ja väljarände suhte ehk rändesaldo soodimen-
sioonile.

Rände sooline dimensioon ilmneb esiteks meeste suuremas 
sisserändes Eestisse. Eesti elanikkond on muutunud viimas-
tel aastatel sisserände arvelt veidi maskuliinsemaks. Teiseks, 
mehed kasutavad teistsuguseid sisserändekanaleid kui nai-
sed. Nad tulevad Eestisse peamiselt tööle, tihti lühikeseks 
ajaks. Naised aga, eriti kui vaadata elamislubasid, saabuvad 
siia sageli pereliikmetena. Kolmandaks, Eesti avalikkuses on 
tekkinud pärast nn Euroopa rändekriisi hirm pagulaste mas-
silise sissevoolu ees, mis aga ei ole põhjendatud. Viimastel 
aastatel Tallinna ja Tartu tänavatele ilmunud teise nahavär-
viga taksojuhid ja toidukullerid on enamasti meie kõrgkoolide 
välistudengid.

1 Eesti rändepoliitika mõjutabki eelkõige kolmandate riikide kodanike võimalusi rän-
nata Eestisse. Rändepoliitika ei keskendu eestimaalaste väljarändele ega Euroopa 
Liidu kodanike rändele.
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Kui varasemates artiklites on keskendutud ühele sisse- või väljarände alaliigile, siis praegune artik-
kel on esmakordne katse Eestis käsitleda globaalset rännet kui tervikut sooperspektiivist.2

Sissejuhatus
Nagu mistahes ühiskondlikul nähtusel on sooline mõõde ka inimeste piiriülesel rändel. Naised 
ja mehed liiguvad veidi erineval määral ning kasutavad selleks eri rändekanaleid.3 Sellel 
erinevusel on soolised põhjused ja tagajärjed. Sageli peegeldavad meeste ja naiste rändemustrid 
kehtivaid soorolle, kuid rännet võidakse kasutada ka sooliseks emantsipatsiooniks – enda väljare-
bimiseks meestele ja naistele kultuuriliselt seatud piiridest.

Artikkel on esmakordne katsetus Eestis koondada kokku ja mõtestada inimeste piiriülese liikumise 
soodimensiooni. Alustan Eesti rändepoliitika põhijoonte ülevaatega, misjärel tutvustan teooriat, 
millega Hein de Haas (2011) seletab üleilmset rännet. Artikli põhiosas keskendun kolmandate rii-
kide kodanikest naiste ja meeste sisserändele, sest välismaalaste4 sisserännet on Eesti valitsusel 
võimalik palju paremini juhtida kui Euroopa Liidu kodanike5 liikumist või väljarännet. Pealegi saa-
dab just väljastpoolt Euroopa Liitu tulijate sisserännet tuline poliitiline debatt, seda eriti pärast 
2015. aastal lahvatanud Euroopa rändekriisi, mille ajal hakkasid paljud eestimaalased kartma 
pagulaste massilist sisserännet. Seejärel analüüsin sisse- ja väljarände suhte ehk Eesti rändesaldo 
soodimensiooni. Lõpetan artikli arutlusega selle üle, kuidas võivad Eesti rändepoliitilised valikud 
mõjutada meeste ja naiste sisserännet lähiaastail.6

Kiirpilk Eesti rändepoliitikale
Rändepoliitika all mõeldakse eelkõige sisserändepoliitikat – riigi otsuseid, keda, mis tingimus-
tel ja kui kauaks üle oma piiride lubada. Väljarännet Eesti rändepoliitika kuigivõrd ei puuduta. See 
kuulub hoopis teistsuguste riikide arsenali, nagu näiteks Põhja-Korea ja endine Nõukogude Liit. 
Eesti rändepoliitika tegevusvälja piiravad riikidevahelised kokkulepped. Neist tuntuimad on ÜRO 
kokkulepped pagulaste abistamiseks ja kodakondsusetuse vältimiseks ning Euroopa Liidu ühispo-
liitika isikute vaba liikumise ja seadusliku rände valdkondades (Kalev, 2015).

Eesti rändepoliitikat võib pidada konservatiivseks: välismaalastele esmaste elamislubade and-
mine on piiratud sisserände piirarvuga, mis on igal aastal 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. See 
tegi 2019. aasta kohta 1315 esmast elamisluba. Sisserände piirarv on juba õige mitmel aastal täi-
tunud aasta esimeses pooles.

2 Tänan artikli tarbeks esitatud päringutele vastamise eest Politsei- ja Piirivalveameti, Euroopa rändevõrgustiku kontaktpunkti Eestis, 
Töötukassa ning programmide „Study in Estonia“ ja „Work in Estonia“ eksperte.

3 Rändekanal on seaduslik või ka ebaseaduslik riiki sisenemise viis. Eesti mahukaim seaduslik rändekanal on viimastel aastatel olnud 
lühiajaline töötamine Eestis D-viisaga. Iga seaduslik rändekanal määrab ära, kes, mis tingimustel ja kui kauaks saab Eestisse selle kanali 
kaudu tulla ja siin viibida. Ebaseaduslik rändekanal on näiteks riigipiiri ületamine, millest ei teavitata ametivõime.

4 Välismaalaste seadus (2009) ei reguleeri Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni 
kodanike ega nende pereliikmete Eestis ajutise viibimise ja elamise õiguslikke aluseid (§ 1 lg 2). Need on sätestatud Euroopa Liidu koda-
niku seaduses. Lihtsustatult tähendab see, et ülalnimetatuid ei käsitleta välismaalastena ehk kolmanda riigi kodanikena (vt ka Euroopa 
Liidu kodaniku seadus, 2006).

5 Kasutan artiklis Euroopa Liidu kodanikke katusterminina, mis hõlmab ka Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja Šveitsi Konföderat-
siooni kodanikke.

6 Artikkel ei käsitle Euroopa Liidu kodanike Eestisse rändamist, mida suunab suuresti Euroopa Liidu õigus, mitte Eesti Vabariigi rändepo-
liitika. Samuti jääb siinsest käsitlusest välja inimeste Eesti-sisene liikumine ning välismaalaste lõimumine Eesti ühiskonda.
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Oluline on selgitada, et sisserände piirarvu sisse kuuluvaid elamislubasid taotlevad peami-
selt keskmise ja madala sissetulekuga töötajad. Välismaalaste seaduse (2009) kohaselt ei kuulu 
piirarvu alla pereränne, õpiränne, teadlase ja õppejõuna tööle asumine, info- ja kommunikatsioo-
nitehnoloogia erialal või iduettevõtetes tööle asumine, iduettevõtte asutamine, suurinvestorina 
tegutsemine ja elamislubade pikendamine ning selliste tippspetsialistidena töötamine, kellele töö-
andja maksab vähemalt Eesti kahekordset keskmist töötasu. Samuti ei kuulu piirarvu arvestusse 
Euroopa Liidu kodanikud ja nende pereliikmed, Ameerika Ühendriikide ning Jaapani kodanikud 
ega rahvusvahelise kaitse saajad.

Kokkuvõttes saab väljaspool piirarvu Eesti elamisloa mitu korda rohkem inimesi, kui piirarv seda 
võimaldab. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) andmeil andis Eesti 2019. aastal, mil sisserände piirarv 
oli 1315, esmase elamisloa 6200 välismaalasele. See oli trendiks juba 2014. aastal7, mil Eesti sisse-
rände piirarv oli 996, kuid esmane elamisluba anti 3222 välismaalasele.

Tunduvalt sagedamini kui aastateks ja elamislubadega tullakse Eestisse viimastel aastatel 
tööle pikaajalise viisaga, s.t kuni aastaks. Igal aastal antakse peamiselt töötamiseks pikaajalisi 
viisasid välja rohkem kui varem. PPA andmeil registreerisid 2019. aastal Eestis lühiajalise töötamise 
26 915 meest ja 5330 naist. Samas vaid kuus aastat varem, 2014. aastal registreerisid lühiajalise 
töötamise kõigest 794 meest ja 169 naist.

Eesti sisserändepoliitika on utilitaarne: eesmärk on anda elamisluba või pikaajaline viisa eel-
kõige sellistele välismaalastele, kellelt võib oodata, et nad panustavad Eesti riigi ja ühiskonna hea-
olusse majanduslikult. Humaansed kaalutlused toovad siia palju vähem välismaalasi.

Statistikaameti arvestuse kohaselt on Eesti alates 2015. aastast sisseränderiik. Igal aastal 
asub siia elama8 rohkem inimesi, kui siit lahkub. 2019. aastal tuli Eestisse 18 259 inimest ja siit 
lahkus 12 801 inimest. Meie rändesaldo oli 5458 inimest. Mehi lisandus 3654 ja naisi 1804. 2014. 
aastal oli Eesti rändesaldo veel 733 inimesega miinuspoolel: meeste saldo oli 14 inimesega plussis, 
naiste oma aga 747 inimesega miinuses.

Nagu ilmneb eeltoodust, tegeleb Eesti Vabariigi rändepoliitika sisserände ohjamisega. Kaasaegse 
demokraatliku riigina ei saa Eesti keelata oma elanikele riigist lahkumist ning mujale õppima, tööle 
ja elama minemist. Küll aga saab ta pingutada selle nimel, et lahkunud eestimaalased ja nende 
järeltulijad ei jääks võõraks ning teeksid Eesti ja eestlastega piiriülest koostööd, tuues sellesse 
võõrsil omandatud teadmised, oskused, võrgustikud ja kapitali. Samuti hõlmab kaasmaalaspolii-
tika välismaalt Eestisse naasvate eestimaalaste reisi ja kohanemise toetamist.9

7 Üldjuhul võrdlen 2019. aasta andmeid 2014. aasta andmetega. 2014 oli Eesti jaoks viimane negatiivse rändesaldoga aasta.

8 Alates 2016. aastast arvutab Statistikaamet välisrännet (isiku üleminekut residendist mitteresidendiks ja vastupidi) residentsuse indeksi 
abil. Indeksi arvutamisel kasutatakse Eesti administratiivseid registreid ja alamregistreid, sh Eesti hariduse infosüsteemi, riiklikku pen-
sionikindlustuse registrit, ravikindlustuse andmekogu. Aktiivsust registrites mõõdetakse nn elumärkide abil.

9 Pärast taasiseseisvumist keskendus Eesti kaasmaalaspoliitika Eesti väliskogukondade kultuurielu, keeleõppe ning tagasipöördumise 
toetamisele (vt Pajumets & Lauren, 2016). Praegu loodava üleilmse eestluse programmi eesmärgid hõlmavad lisaks nt Eesti majanduse 
ja rahvusvaheliste suhete edendamist ning Eesti maine parandamist.
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Kuidas seletada naiste ja meeste rände erinevusi?
Seda, miks naiste ja meeste ränne erineb, ei osata kuigi hästi teoreetiliselt seletada. Kuni viimaste 
kümnenditeni kohtas sooperspektiiv rändeuuringutes vastuseisu ja ükskõiksust (Hondagneu-So-
telo & Cranford, 1999). Rändeuuringuid töötati välja eeldusega, et soosuhted ei avalda erilist mõju 
inimeste üleilmsele liikumisele (Hondagneu-Sotelo, 1999). Kui statistikas eristatigi nais- ja mees-
soost rändajaid, ei mõtestatud siiski rände soolisi ajendeid ega tagajärgi. Naisrändajaid käsitleti 
eelkõige meesrändajate ripatsitena, mitte iseseisvate tegutsejatena.

Alles viimasel paarikümnel aastal on sugu tõusnud rändeuuringute fookusesse.10 Võrdlemisi palju 
on uuritud globaalse põhja11 kodudes, hoolekandeasutustes ja haiglates töötavate kolmandate 
riikide kodanikest naiste rännet ja rahvusvahelisi elusid. Neis, sageli etnograafilistes uuringutes 
näidatakse, kuidas globaalses põhjas valitseb nn armastuse defitsiit kõige laiemas mõttes 
ning kuidas globaalsest lõunast imporditakse tänapäeval mitte niivõrd kulda ja kalliskive, kui naiste 
hoolt ja nende füüsilist lähedust. Asjaolu, et globaalsest lõunast on globaalsesse põhja lahkunud 
palju naisi, et hoolitseda sealsete laste, haigete ja vanurite eest ning tegutseda prostitutsioonis12, 
on omakorda põhjustanud nn armastuse defitsiidi lõunas. Hoolitsemisega seotud töid tegevate 
naiste rändest on aga hoopis vähem uuritud tippspetsialistidest naiste rännet ning mehelikkuse 
(ümber)mõtestamist rahvusvahelise rände kontekstis (vt nt Pajumets & Hearn, 2012, 2013).

Paraku pole senised sageli kitsa fookusega ja etnograafiliste meetoditega tehtud uurimused loo-
nud teooriaid, mis võimaldaks mõtestada väga erinevaid rändeliike ja rändajate rühmi soolise näh-
tusena. Seetõttu tutvustan järgnevalt Hollandi sotsioloogi-geograafi Hein de Haasi rändeteooriat 
ning näitan selles peituvaid võimalusi selgitada rände soodimensiooni.

Hein de Haas (2011) väidab, et kogu inimeste rännet saab mõtestada kui nende püüdluste ja 
võimaluste tulemit. Selle teoreetilise lähenemise kohaselt toimub rahvusvaheline ränne siis, kui 
inimesed soovivad minna kuhugi, kus elu on nende arvates parem, ning kui neil on ka võimalik sinna 
rännata. De Haasi teooria näeb inimesi otsustusvõimeliste ja tegusatena, kuid näitab ühtlasi, et 
nende võimalused on piiratud erinevate majanduslike, mittemajanduslike ja poliitiliste teguritega.

Arendan de Haasi globaalse rände teooriat edasi tõdemusega, et sugu – opereerides korraga 
makro-, meso- ja mikrotasandil – n-ö sekkub inimeste soovidesse koju jääda või kodu jätta ning 
mõjutab ka nende võimalusi paiksuseks või rändeks.

Makrotasandil võib mõne riigi naistel ja meestel olla süsteemselt erinev keskmine haridustase ja 
keelteoskus ning ka erinev kokkupuude tasustatud tööga. Sõja või relvakonflikti olukorras tegut-
semiseks on mehed naistest paremini ette valmistatud. Teist sellist riiki nagu Iisrael, kus kõigil 
naistel on ajateenistuse kohustus, pole. Kodust kaugele töö- või varjupaigaotsingutele saadetakse 
enamasti see, keda on sellisteks olukordadeks treenitud. 

10 Ülevaadet soo jõudmisest sotsioloogilistesse rändeuuringutesse vt nt Curran jt (2006).

11 Terminid globaalne lõuna ja globaalne põhi viitavad maailma riikide sotsiaal-majanduslikule ja poliitilisele jaotumisele kaheks piirkon-
naks, kus globaalse põhja (Euroopa, Põhja-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, osa Aasiast) riikide ja elanike käes on enamik maailma 
rikkusest ja privileegidest.

12 Terminiga armastuse defitsiit ei viidata sellele, et seksi ostja ja müüja vahel esineks romantiline suhe. Seda käsitatakse rahalise tehin-
guna, mille keskmes on füüsiline kontakt ning intiimsuse illusioon. Hoolimise illusoorsus ja hellade emotsioonide mitteautentsus võivad 
muidugi iseloomustada ka hooletöid, nt vanurite hooldamist. Hea ülevaate massilisest globaalsest armastusekaubandusest ning glo-
baalsetest hoolitsemise ahelatest annab Ehrenreichi ja Hochschildi antoloogia (2003).
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Väga oluline, kuid harva sõnaselgelt väljendatud sooline dimensioon on ka sihtriikide sisserän-
depoliitikal. Näiteks võidakse mõnda rikkasse riiki kutsuda konkreetse valdkonna või eriala esin-
dajaid, kelle järele on sealsel tööturul puudus. Rändekanaleid võidakse luua nt hoolitsemise või 
ehituse või miks mitte IT valdkonna spetsialistidele, nagu on teinud Eesti. Vaikimisi eelistavad selli-
sed rändekanalid ühe soo esindajaid. Samuti võib mõni riik globaalses põhjas pakkuda varjupaika 
eelkõige haavatavatesse rühmadesse kuuluvatele inimestele, sisustades haavatavuse mõistet nii, 
et selle alla kuuluvad peamiselt naised ja lapsed. Kõik need makrotasandi tegurid on (vaikimisi) 
süsteemselt soolised ning mõjutavad naiste ja meeste valmisolekut ja võimalusi reisiteekond ette 
võtta.

Liikudes makrotasandilt mesotasandile, võib täheldada erinevust naiste ja meeste sotsiaalsete 
võrgustike vahel. Oletan, et mõnes kultuuris, kus naise maailm on kodu ja mehe kodu maailm, on 
meeste võrgustikud rohkem professionaalsed ja rahvusvahelised, naiste omad pigem perekondli-
kud ja kohalikud. Kogukonnad nt Aafrikas võivad panna raha kokku, et saata pigem noor mees kui 
noor naine globaalsesse põhja töötama, et sealt rahasaadetisi koju toimetada. Ka perekondades 
täidavad naised ja mehed traditsiooniliselt erinevaid rolle. Selline kogukonna- ja peresisene töö-
jaotus soodustab meeste valmidust ja võimalust kodust lahkuda ning samas kärbib naiste oma.

Indiviidi ehk mikrotasandil võivad rändesoove ajendada kõikvõimalikud asjaolud, k.a soov elada 
oma seksuaalsust varjamata ning abielluda samasoolise armsamaga. Mõnes riigis võib see soov 
põhjustada tagakiusamist, teises aga kvalifitseeruda välismaalasele elamisloa andmise alusena. 
Loomulikult võib inimesel kujuneda ükskõik mis riigi suhtes eelistus, olles mõjutatud erinevatest 
asjaoludest, nt kliimast, lapsena kuuldud muinasjutust või teismelisena nähtud filmist, imetletud 
välismaisest poliitikust või jalgpallimeeskonnast.

Kolmandate riikide kodanike sisseränne Eestisse  
peamiste rändeliikide kaupa
Annan nüüd ülevaate sellest, milliseid seaduslikke ja ebaseaduslikke rändekanaleid välismaalas-
test mehed ja naised kasutavad, et Eestisse jõuda. Jagades sisserände (i) seaduslikuks rändeks, 
(ii) rändeks, mille eesmärk on rahvusvahelise kaitse saamine, ning (iii) ebaseaduslikuks rändeks, 
tõuseb piiriülese rände soodimensioon selgelt esile.

Seaduslik sisseränne

Eesti andis 2019. aastal esmase elamisloa 6200 välismaalasele, kelle hulgas oli mehi 59%. Kõige 
rohkem anti elamislubasid seaduslikult Eestis elavate välismaalaste pereliikmetele (2411 elamis-
luba). Pererändele jäi napilt alla töö- ja ettevõtlusränne (2102 elamisluba). Kolmandal kohal oli 
õpiränne, milleks anti 2019. aastal elamisluba 1377 inimesele (vt joonis 1).
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Joonis 1. Eestis väljastatud esmased elamisload aluste lõikes 2019. aastal (allikas: Eurostat)

2019. aasta elamislubade statistikast paistab silma, et elamislubasid väljastati sagedamini 
meestele. Lisaks said naised Eestis elamiseks loa eelkõige perekondlikel ning mehed professio-
naalsetel põhjustel – töötamiseks ja õppimiseks. See peegeldab traditsioonilisi soorolle ja näitab, 
et paljud naisrändajad on justkui meesrändajate ripatsid.

Võrdluseks, ka 2014. aastal, mil Eesti andis esmase elamisloa 3222 välismaalasele, oli elamisloa 
saajate seas mehi rohkem (61%) kui naisi. Ka siis väljastati kõige rohkem elamislubasid perekond-
likel põhjustel ehk 1263 elamisluba (neist naistele 62%). 882 esmasele elamisloale järgnesid tööga 
seotud rändeks väljastatud elamisload (neist naistele 13%) ning õpiränne, milleks sai elamisloa 
777 inimest (neist naisi 38%). Meeste ränne Eestisse oli naiste rändest selgelt enam seotud töö ja 
karjääriga.

Eesti sisserände piirarvul on erandeid, kuid 2019. aastal ei soosi ükski neist elamislubade andmist 
tüüpilistele naiste elukutsete esindajatele: hooldajatele, õdedele, taastusravispetsialistidele. Need 
spetsialistid saavad kergesti elamisloa Eestis töötamiseks vaid siis, kui tööandja on valmis neile 
maksma Eesti kahekordset keskmist palka. Kuigi ühiskonna jaoks ülivajalikud, pole inimeste eest 
hoolitsemisega seotud tööd Eestis aga kõrgepalgalised.

Oluline on märkida, et elamisloa saamise alus ei pruugi täiuslikult kirjeldada inimese tege-
likku tegevust Eestis. Perega ühinemine võib olla abikaasaga koos Eestisse rändajatele kättesaa-
davaim rändekanal, sest pereränne ei lähe sisserände piirarvu alla. Tegelikkuses võib juhtuda, et 
naine tuleb Eestisse pereliikmena, kuid asub siin tööle või õppima. See on seda lihtsam, et Eesti 
elamisloa saajal on nendeks tegevusteks automaatselt õigus. Eraldi elamisluba töötamiseks või 
õppimiseks pole vaja taotleda.13

13 Loomulikult töötab ka suur hulk välismaalasi, kellel on elamisluba õpinguteks, erinemata selle poolest kohalikest tudengitest.
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2019. aastal toetas Eesti välismaalastest spetsialistide pereliikmete lõimimist siinsele töö-
turule põneva programmiga „Re-invent yourself in Estonia“.14 Projekti algatasid „Work in Esto-
nia“15 ja partnerid, et hoida (valdavalt meessoost) tippspetsialiste Eestis sellega, et nende (valdavalt 
naissoost) kaasad leiaksid endale siin eneseteostuse. „Work in Estonia“ meeskonnas teati, et üks 
olulisi põhjuseid, mis sunnib tippspetsialiste Eestist lahkuma, on nende sageli samuti kõrgharitud 
kaasade isoleeritus, alahõivatus ja frustratsioon Eestis. Töötukassa pakutud nõustamise kaudu 
toetati pererändajatest kaaslasi Eestis sobiva töökoha leidmisel või uude valdkonda sisenemisel. 
Programmil polnud puudust osavõtjatest, kuid paraku ei jätkatud sellega 2020. aastal.16

Pererände kontekstis toimus hiljuti veel üks märkimisväärne areng. 2019. aasta suvel tunnistas 
Riigikohus17 välismaalaste seaduse põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osas, milles see välistab ela-
misloa andmise Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele Eestis pereelu elamiseks. 
Riigikohus leidis, et Eesti põhiseaduses tagatud inimväärikuse ja võrdse kohtlemise põhimõ-
tetest lähtudes kaitseb perekonnapõhiõigus ka samasoolisi suhteid. Selle kohtuotsusega 
avardusid ühe uue sihtrühma võimalused pererände kanalit kasutades Eestisse elama asuda.

Kui elamisluba, mida ülal puudutasin, annab mitmeaastase õiguse Eestis viibimiseks ja seda jaga-
takse suhteliselt kitsilt, siis D-viisasid, mis lubavad Eestis viibida kuni aasta, jagatakse aasta-aastalt 
märksa heldemalt. 2014. aastal väljastati 1669 pikaajalist viisat, 2019. aastal juba 25 753.18 Peami-
selt vajatakse pikaajalist viisat lühiajaliseks töötamiseks Eestis.

Lühiajalise töötamise registreerimine kasvab igal aastal. Kui 2014. aastal registreeriti 963 lühi-
ajalise töötamise juhtu (neist 169 puudutas naisi), siis 2019. aastaks kasvas lühiajalise töötamise 
koguarv 32 245 registreeringuni (vt joonis 2). Naiste lühiajalise töötamise juhte registreeriti 2019. 
aastal 5330. Selline majanduskasvust ja kohalike töökäte puudusest tingitud hüppeline kasv välis-
tööjõu (lühiajalisel) lubamisel kohalikule tööturule iseloomustas pea kõiki Euroopa Liidu liikmesriike.

Joonis 2. Lühiajalise töötamise registreeringud 2014. ja 2019. aastal (allikas: PPA)

14 Vt lähemalt: https://www.workinestonia.com/reinvent-yourself/.

15 „Work in Estonia“ on riiklik programm, mille eesmärk on, et Eesti oleks välistalentidele atraktiivne elamise ja töötamise sihtriik ning et 
Eesti ettevõtete jaoks oleks välistalentide tööle võtmine ja tööl hoidmine võimalikult sujuv. Programmi rahastatakse IKT arenguprog-
rammist ja Ettevõtluse Arendamise Sihtkapitalile eraldatud riigieelarvelistest vahenditest.

16 Programm kestis septembrist detsembrini 2019, gruppe oli kolm ja neis osalejaid kokku 45. Üle poolte programmi lõpetajatest leidis 
endale professionaalse rakenduse, sh eesti või inglise keele õpingud, et juba keelt osates tööd otsida. 35% polnud tagasiside kogumise 
hetkel veel tööd leidnud ning viit osalejat ei õnnestunud „Work in Estonia“ meeskonnal tagasiside kogumiseks tabada. Pärast valitsuse 
vahetust 2021. aasta alguses kaalutakse programmiga jätkamist.

17 Riigikohtu üldkogu kohtuasi nr 5-18-5. Otsuse kuupäev 21. juuni 2019.

18 Nende viisade soolist jaotust ei saa kahjuks välja tuua, sest D-viisasid väljastavad nii Välisministeerium kui ka PPA ja esimene neist ei 
kogu statistikat soo kohta. Siiski on teada, et PPA andis 2019. aastal välja 13 409 pikaajalist viisat, neist naistele 23% (3030).
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Lühiajalisel töötamisel on tugev sooline dimensioon. Eestisse tulekuks kasutavad seda rände-
kanalit ülekaalukalt mehed (2019. aastal 26 915 meest ehk 83% kõigist registreeringutest). 2019. 
aastal registreeriti vaid 5330 välismaalasest naise lühiajaline töötamine Eestis (17% kogumahust). 
PPA andmeil asuti 2019. aastal lühiajaliselt tööle eelkõige ehituses, töötlevas tööstuses, põlluma-
janduses, metsamajanduses ja kalapüügi valdkonnas. Lühiajaliste töötajate olulisemad lähteriigid 
olid Ukraina, Valgevene, Venemaa, Moldova ja Usbekistan.

Võimalik, et siin on tegu meilegi tuttava nn Kalevipoegade fenomeniga: naised ja pered jäävad koju, 
sellal kui mehed ja isad lähevad mingite ajavahemike järel19 majanduslikult arenenumasse, kuid 
kultuuriliselt ja keeleliselt mitte eriti võõrasse lähiriiki perele leiba teenima.

Seadusliku rände peatüki lõpetuseks peatun korraks eraldi tudengirändel. Kui vaadata elamislu-
bade jaotust, on see mahult kolmas sisserändeliik. Eesti kõrgkoolides õpib mehi ja naisi üle maa-
ilma. Suurimad välistudengite vastuvõtjad on Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna 
Ülikool (Piliste, 2020). Kuigi elamisluba õppimiseks antakse väljaspool sisserände piirarvu, võivad 
mõned välistudengid taotleda hoopis viisat õppimiseks, sest viisaotsused võidakse langetada kii-
remini. Pole ka välistatud, et osa välistudengite Eestis elamise juriidiline alus on seotud hoopis 
muuga (nt pereelu elamisega), mitte õppimisega.

Mitte-Eesti kodanikest käib meie kõrgkoolides kõige rohkem soomlasi, kes saavad Eestis elada tänu 
Euroopa Liidu aluspõhimõttele isikute vaba liikumise kohta. Eesti hariduse infosüsteemi järgi kuu-
lusid 2019/2020. õppeaastal välistudengite peamiste lähteriikide hulka veel ka Venemaa, Nigeeria, 
Ukraina, India, Bangladesh ja Türgi.

Tudengirände maht on arvestatav. Eesti hariduse infosüsteemi andmeil oli 2019/2020. õppe-
aastal Eesti kõrgkoolide nimekirjas 5528 välistudengit, neist 3172 mees- ja 2356 (43%) naissoost. 
2014/2015. õppeaastal oli Eesti kõrgkoolide nimekirjas 2887 mitte-Eesti kodanikest tudengit, neist 
meessoost 1616 ja naissoost 1271 (44%). Selline kasv on kooskõlas „Eesti kõrghariduse rahvus-
vahelise tutvustamise strateegia 2015–2020“ eesmärgiga, mille kohaselt on 2020. aastaks kõigist 
tasemeõppe üliõpilastest välisüliõpilaste osakaal 10%.

Siinkohal on oluline märkida, et juba 2013. aastal anti välistudengitele, kes viibivad Eestis elamis-
loa alusel, õigus õpingute ajal töötada selleks eraldi luba omamata. Ainsaks tingimuseks seati, et 
töötamine ei takistaks õppimist. Ka paljud eestimaalastest tudengid töötavad õpingute kõrvalt. 
Välistudengid, kes õpivad ülekaalukalt ingliskeelsetel õppekavadel ja peavad seega maksma õppe-
maksu, ei erine õppimise kõrvalt töötamise poolest kohalikest, kes pealegi õpivad valdavalt õppe-
maksuta õppekavadel. Nii töötas 2018/2019. õppeaastal 68% tehnika, tootmise ja ehituse, 67% 
IKT ja 64% ärinduse, halduse ja õiguse välistudengitest (Rootalu, 2019). Tõenäoliselt on arvestatav 
osa Tallinna ja Tartu tänavatel kulleritööd tegevaid tõmmuma nahatooniga noori Eesti ülikoolide 
välistudengid. Kindlasti pole tegu pagulastega ega rahvusvahelise kaitse taotlejatega, sest see on 
mahult väga väike rändeliik, nagu kohe all selgitan.20

19 Lühiajalise töötamise saab üldjuhul registreerida kuni 365 päevaks 455-päevase perioodi jooksul. Lühiajalise töötamise hooajatöö saab 
registreerida kuni 270 päevaks aasta jooksul.

20 Veel üks omanäoline viis, kuidas Eesti loob sidemeid välisriikide kodanikega, on e-residentsuse programm. 2014. aastast saavad mit-
teresidendid taotleda Eesti e-residendi staatust, mis on digitaalne identiteet, mille abil Eesti lubab teiste riikide kodanikel turvaliselt 
kasutada oma avalikke ja erasektori e-teenuseid. See võimaldab asutada Eestis ettevõtet, seda juhtida, teha e-panganduse tehinguid, 
digiallkirjastada dokumente ja lepinguid jms. Samas ei anna see kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ega ole reisidokument 
Eestisse või Euroopa Liitu sisenemisel. 2019. aasta lõpus oli e-residentide koguarv 64 110. Neist 87% olid mehed ja 13% naised. Kõige 
enam oli e-residente Soome, Venemaa, Ukraina, Saksamaa ja Suurbritannia kodanike hulgas. (Lauren, 2020)
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Rahvusvahelise kaitse andmine

Osa inimesi on sunnitud jätma kodumaa seal toimuva tagakiusamise või relvakonflikti tõttu. Rah-
vusvahelised lepped annavad neile õiguse saada turvalistelt riikidelt rahvusvahelist kait-
set ehk varjupaika. Tegelikkuses taotleb varjupaika ka inimesi, kellel on selleks muud põhjused: 
vaesus, perspektiivitustunne, looduslike olude halvenemine (kõrbestumine, orkaanid jne) või ka 
illusioonid võimalustest globaalses põhjas. Eesti Vabariik vaatab kõik talle esitatud varjupaiga-
taotlused läbi, kuid annab kaitse vaid tagakiusamise (pagulase staatus) ja relvakonflikti (täiendava 
kaitse staatus) tõttu kannatavatele inimestele21. Pagulastele väljastatakse elamisluba kolmeks ja 
täiendava kaitse saajatele üheks aastaks koos pikendamise võimalustega. Ülejäänud varjupaiga-
taotlejatele teeb Eesti lahkumisettekirjutuse.22

Meeles tuleb pidada, et rändest Eestisse moodustab varjupaigaga seotud ränne imepisikese osa. 
Seda rändeliiki ja sellega seotud võimalikke riske paisutatakse meedias üle.23 Arvud kõnelevad enda 
eest. Euroopa rändekriisi tippajal esitas Eestile esmase varjupaigataotluse 190 inimest (125 meest 
ja 65 naist), kellest anti kaitse 130 inimesele (80 mehele ja 50 naisele) (vt joonis 3). Kõigi positiivsete 
otsuste osakaal oli 68%, sealjuures oli naissoost taotlejate edukus 77% ning meessoost taotlejate 
oma 64%. Osa positiivse otsuse saanud inimestest lahkus aga Eestist (vt nt Ellermaa, 2017).

Eurostati andmeil esitas 2019. aastal Eesti Vabariigile esmase rahvusvahelise kaitse taotluse vaid 
90 inimest, kellest oli mehi 60 ja naisi 30 (vt joonis 3). Taotlused rahuldati pooltel juhtudel. Naiste 
positiivsete taotluste osakaal oli 67% ja meeste oma 42%. Kõige enam said 2019. aastal Eestilt 
kaitse Süüria, Ukraina, Iraagi, Venemaa ja Sudaani kodanikud.

Joonis 3. Esmaste varjupaigataotluste positiivsed ja negatiivsed otsused 2016. ja 2019. aastal  
(allikas: Eurostat)

21 Vt kaitse andmise aluseid täpsemalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (2005) §-dest 4 ja 5. Mõni teine riik annab 
kaitset ka humaansetel alustel inimestele, kes on objektiivselt hädas, kuid kes sellele vaatamata ei klassifitseeru pagulaseks või täien-
dava kaitse saajaks. Nt Holland kehtestas 2019. aastal uue riikliku kaitse staatuse kroonilise haiguse viimases etapis olevatele isikutele 
(Lauren, 2020).

22 2019. aasta septembrist hakkas PPA väljastama nn kolm ühes otsuseid. Ühe haldusakti raames saadakse koos eitava varjupaigaotsu-
sega tagasisaatmisotsus ja sisenemiskeelu kehtestamise otsus.

23 Vt nt „9 ohtu, mis Eestil pagulastega kaasneb“; https://www.aripaev.ee/uudised/2015/07/22/9-ohtu-mis-kaasnevad-pagulastega-eestile.
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Miks on varjupaigataotlejate seas rohkem mehi? Tõenäoliselt saadavad nii mõnedki pered kait-
set taotlema oma tugevaima liikme – noore mehe. On ju rännak, mis eelneb varjupaigataotluse 
sisseandmisele, kurnav, ehk ohtlikki, sest võib viia läbi relvakonflikti piirkondadest. Naistel-lastel 
on kergem turvalisi kanaleid pidi järgneda, kui mehele on kaitse ja tähtajaline elamisluba juba 
antud.24 Kui aga mehele ei anta kaitset, säästetakse pere asjatutest katsumustest.

Samas näitab statistika, et naised palusid Eestilt kaitset harvem, aga said seda suurema tõe-
näosusega (vt joonis 3). See võib olla seotud Euroopa Liidu, k.a Eesti poliitikakujundajate kasvava 
sooviga toetada haavatavatesse gruppidesse kuuluvaid ja soolise vägivalla25 ohvritest varjupaiga-
taotlejaid. Otsustajad mõistavad, et sooline vägivald ohustab varjupaigataotlejaid nii sõjasituat-
sioonides, põgenemisteekonnal kui ka sihtriiki saabudes. Sooline vägivald võib avalduda sek-
suaalvägivallana konflikti kontekstis, sundabieluna või alaealisi hõlmava abieluna ja seksuaalse 
ekspluateerimisena. Nii koolitatakse viimastel aastatel varjupaigataotluste menetlejaid otsima ja 
märkama taotlejate juures soolise vägivalla märke.26

Ebaseaduslik sisseränne

Osa välismaalaste püüdlus Eestisse tulla on nii tungiv, et nad ületavad riigipiiri ebaseaduslikult. 
Teised jäävad Eestisse, kui nende õigus siin viibida lõpeb. On ka välismaalasi, kes petavad võime, 
näiteks sõlmides fiktiivse abielu27, et saada Eesti elamisluba. Ebaseaduslikult riigis viibivaid ini-
mesi tuvastatakse üha rohkem (vt joonis 4). Kui 2014. aastal registreeriti 720 ebaseaduslikult 
Eestis viibivat inimest, siis 2019. aastal oli neid juba 45% rohkem ehk 1305. Lisaks Eestis tuvastatud 
ebaseaduslikult viibivatele inimestele on siin tõenäoliselt seadusliku aluseta inimesi, kes pole veel 
ametivõimudele vahele jäänud.

24 Välismaalaste seadus piiritleb pereliikmete ringi, kellele antakse tähtajaline elamisluba, kui nende lähedane on saanud Eesti elamisloa. 
Sellesse ringi kuuluvad eelkõige abikaasa ja alaealised lapsed. Ka täisealisele lapsele antakse elamisluba elama asumiseks Eestis elava 
vanema juurde, kui laps ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema. Vanemale või vanavanemale antakse 
luba Eestis elava täisealise lapse või lapselapse juurde elama asumiseks, kui vanem või vanavanem vajab hooldust ja tal ei ole võimalik 
seda saada muus riigis ning tema või tema Eestis seaduslikult viibiva lapse või lapselapse püsiv legaalne sissetulek tagab tema ülalpida-
mise Eestis. Ka eestkostetaval lubatakse elama asuda oma Eestis elava eestkostja juurde, kui eestkostja püsiv legaalne sissetulek tagab 
eestkostetava ülalpidamise Eestis.

25 Sooline vägivald hõlmab selles kontekstis eelkõige naistevastast vägivalda ning alternatiivse soolise või ka seksuaalse identiteediga 
inimeste vastast vägivalda.

26 Vägivallakogemusega varjupaigataotlejatele Euroopa Liidus pakutavate teenuste kohta vt „EMN AHQ Identifying and counteracting 
gender-based violence against female asylum seekers“ (Lauren, 2020 järgi).

27 2021. aasta alguses oli PPA-l väga keeruline öelda, kui palju fiktiivseid abielusid või nende kahtlusi on Eestis aastate jooksul tuvastatud. 
Juhul, kui elamisloa menetluse käigus selgub, et tegu on fiktiivse abieluga, tehakse negatiivne otsus üldistel alustel. Eraldi arvepidamist 
fiktiivabielude kohta pole loodud, kuna see ei ole Eestis väga laialt levinud probleem.
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Joonis 4. Eestis tuvastatud kolmandate riikide kodanikud, kellel puudus 2014. ja 2019. aastal sea-
duslik alus riigis viibimiseks (allikas: Eurostat)

Kuigi võrreldavatel aastatel kasvas 27% ka seadusliku aluseta Eestis viibivate naiste arvukus, domi-
neerivad ebaseaduslikult riigis viibijate hulgas mehed. Nimelt moodustasid kõigist ebaseaduslikult 
Eestis tuvastatud inimestest 2019. aastal mehed 76% ja 2014. aastal 69%. Mehed võtavad selgelt 
rohkem riske, kasutades ebaseaduslikke võimalusi, ning peavad ka selle eest maksma. Tuvastades 
seadusliku aluseta riigis viibija, teeb PPA talle lahkumisettekirjutuse, määrates talle vabatahtliku 
lahkumise tähtaja. Samuti saab ta kolmeks aastaks sissesõidukeelu.28

Nagu ebaseaduslikult riigis viibimisel, nii on ka ebaseaduslikult riigis viibijate tagasipöördumi-
sel lähteriiki tugev sooline mõõde (vt joonis 5). 2019. aastal oli 942 tagasipöördujast naisi 262 
ehk 28%. 2014. aastal oli 460 tagasipöördujast naisi 168 ehk 37%.

Joonis 5. Eestist tagasi pöördunud kolmandate riikide kodanikud 2014. ja 2019. aastal (allikas: PPA)

Valdavas osas lahkusid 2019. aastal naised vabatahtlikult PPA etteantud tähtajaks (Lauren, 2020). 
Koostöö politseiga võimaldas neil pöörduda Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti 
esinduse poole nõustamiseks, vajaduse korral reisidokumendi taastamiseks, sõidupileti kompen-

28 Vt ka väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus (1998).
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seerimiseks ning mitterahalise reintegratsioonitoe saamiseks, mis lihtsustas majanduslikku toime-
tulekut lähteriigis.29

Meeste seas oli sunniviisiliselt tagasipöördujate osakaal suurem kui naiste seas. Need, kes ignoree-
risid PPA määratud vabatahtliku tagasipöördumise tähtaega, eskortis politsei lähteriiki. Sunniviisi-
liselt tagasisaadetud said sissesõidukeelu viieks aastaks ning neil puudus juurdepääs Rahvusvahe-
lise Migratsiooniorganisatsiooni toele.

Kõige rohkem lahkumisettekirjutusi tehti 2019. aastal Ukraina kodanikele ning ka tagasipöördu-
misi Ukrainasse oli kõige rohkem. Mõlema näitaja arvestuses järgnesid Ukrainale Venemaa, Mol-
dova ja Valgevene. (Lauren, 2020)

Mis puudutab ebaseaduslikult Euroopa Liidu piiri ületamise katseid, siis võrreldes eelmiste aasta-
tega üritasid 2019. aastal naised, alaealised ja haavatavate rühmade esindajad varasemast rohkem 
piiri ületada, ilma et neil oleks selleks olnud seaduslikku alust. Ligikaudu veerand ebaseaduslikult 
piiri ületanud inimestest olid naised (aastane kasv 16%). Euroopa politseiagentuur Europol väljen-
das muret, et haavatavatesse gruppidesse kuulujate osakaalu kasvamisega ebaseaduslike 
piiriületajate seas on suurenenud inimröövide ja inimkaubanduse juhtude arv, eriti saatjata 
alaealiste puhul (Lauren, 2020).

Inimkaubandus30 ehk inimeste ekspluateerimine pettuse, vägivalla või haavatava seisundi ärakasu-
tamisega on selgelt sooline nähtus ka Eestis. PPA andmeil oli Eestis 2019. aastal 55 eeldatavat inim-
kaubanduse ohvrit31. Enamik neist olid naised (53 juhtumit) ning nad olid kannatanud seksuaalse 
ekspluateerimise all. Meessoost eeldatavaid inimkaubanduse ohvreid leiti kaks, neist üht sunniti 
seksi-, teist tööorjusele. Selle artikli kontekstis tuleb arvestada sellega, et inimkaubandus ei pruugi 
alati hõlmata välismaalasi ja riigipiiride ületamist. Eestis olid 2019. aastal eeldatavate ohvrite seas 
kõige arvukamalt esindatud ukrainlannad, venelannad ja valgevenelannad.

Naiste suur ülekaal ohvrite hulgas võib peegeldada seda, et nõudlus nende kvalifikatsiooniga välis-
tööjõu järele on Eestis väike või ei võimalda sisserände piirarv neid värvata. Seaduslike rändeka-
nalite piiratuse olukorras on naised kerge saak inimsmugeldajatele ja  kaubitsejatele.

Tõenäoliselt iseloomustab kaasaegse orjakaubanduse statistikat tööalase ekspluateerimise tõsine 
alaraporteerimine. Alust on arvata, et tööalase ekspluateerimise ohvrid – sageli mehed – ei näe 
end ohvritena ega otsi abi. Siiski helistab Sotsiaalkindlustusameti inimkaubanduse ennetamise 
ja ohvrite abistamise nõuandeliinile üha enam inimesi seoses võimaliku tööalase ekspluateerimi-
sega. Paraku ei saa välistada, et Eesti tööturg, eelkõige ehitus-, puhastusteenindus- ja tööstussek-
tor varjab inimkaubanduse ohvreid (Lauren, 2020).

Et suurendada inimkaubanduse vastu võitlevate ametnike teadlikkust kõigist inimkaubanduse 
vormidest, töötati 2019. aastal Eestis välja uus inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja teenusele 
suunamise juhend (Luht, 2019). Samuti toimus mitmeid koolitusi nii avaliku kui ka erasektori töö-
tajatele, et nad oskaks inimkaubanduse ohvreid paremini märgata.

29 Vt ka Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni projekti „Voluntary, assisted, return and reintegration programme from Estonia“ 
(VARRE), http://varre.directmedia.ee/.

30 Vt inimkaubanduse kohta täpsemalt Sotsiaalministeeriumi veebilehelt https://www.sm.ee/et/inimkaubandus.

31 Vt eeldatava inimkaubanduse ohvri definitsiooni ohvriabi seaduse (2003) § 3 lg-st 12.
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Inimkaubanduse ohvritele pakutakse laia ohvriabiteenuste ringi. Neid ohvreid, kes tulid Eestisse 
ebaseaduslikult, ei kiirustata lähteriiki tagasi pöörduma (vt ka Luha ja Mitendorfi artikkel samas 
kogumikus).

Sisse- ja väljarände sooline tasakaal
On loomulik, et väike riik, mille eksisteerimise eesmärgina on püstitatud rahvuse, keele ja kultuuri 
säilitamine, vaatab murelikult väljarändele. Oluline pole mitte ainult inimeste lahkumine, vaid 
ka sisse- ja väljarände suhe. Sisserännet peaks olema rohkem, et rahvastik ei kahaneks rände-
voogude arvelt.

2014. aasta oli pärast taasiseseisvumist viimane aasta, kui Eesti kuulus väljaränderiikide hulka – siit 
lahkuti enam, kui siia tuldi. Statistikaameti andmeil asus Eestisse tollal elama 3904 inimest ja siit 
lahkus 4637 inimest (vt joonis 6). Rändesaldo oli –733 inimest. 2019. aastal polnud aga enam kaht-
lustki selles, et Eesti on kujunenud sisseränderiigiks. Siia asus elama 18 259 inimest, samal ajal 
kui siit lahkus 12 801 inimest. Rändesaldo oli 5458 inimesega plusspoolel.

Joonis 6. Sisse- ja väljaränne 2014. ja 2019. aastal (allikas: Statistikaamet)

Täpsemal vaatlusel selgub rändesaldo soodimensioon. 2014. aastal oli meeste rändesaldo nõrgalt 
negatiivne ehk –14, naiste oma aga lausa –747. Eesti kaotas naisi rohkem kui mehi. 2019. aastal 
oli meeste rändesaldo 3654, naiste oma aga märksa tagasihoidlikum, 1804. Samasuunaline rän-
desaldo iseloomustas ka vahepealseid aastaid.
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Eesti kodanike sisse- ja väljarände suhe

Keskendudes eraldi Eesti kodanike rändele (vt joonis 7), selgub, et just nemad on suurimad rända-
jad Eesti ja teiste riikide vahel. 2019. aastal naasid Eesti kodanikud Eestisse sagedamini, kui koli-
sid võõrsile (5263 vs. 4499 inimest). Rändesaldo oli plussis 794 inimesega. Positiivsesse saldosse 
panustasid eestlannad Eesti meestest poole vähem (255 vs. 539).

Neli aastat varem, 2015. aastal32 naasis Eestisse veidi vähem Eesti kodanikke, kui läks võõrsile 
elama (6045 vs. 6424 inimest). Eestlaste rändesaldo oli –379 inimest, kusjuures meessoost koda-
nike saldo oli positiivne ehk 114 ja naissoost kodanike oma üsna tugevalt negatiivne ehk –493. 
Mõlemal aastal lahkusid Eesti mehed oma riigist sagedamini kui Eesti naised, kuid nad olid nais-
tega võrreldes ka sagedasemad naasjad. Meessoost kodanikud olid lihtsalt liikuvamad.

Joonis 7. Eesti kodanike sisse- ja väljaränne 2015. ja 2019. aastal (allikas: Statistikaamet)

Eesti naiste suhtelist inertsust ei saa põhjendada haridustasemega, sest Eesti naiste keskmine hari-
dustase ületab Eesti meeste oma. Ka ei saa selles süüdistada piiravaid rändetingimusi – suur osa 
maailmast on Eesti kodanikele valla, hoolimata nende soost. Naiste väiksemat soovi lahkuda ja 
juba lahkununa väiksemat indu Eestisse naasta võib pigem mõjutada meie kultuuris eel-
kõige naistele asetatav kohustus pakkuda lastele ja teistele hoolitsemist vajavatele lähe-
dastele igapäevast tuge. Arvatavasti ei eemaldu hoolitsuskohustusega naised meelsasti hoolit-
setavatest, kui aga lahkuvad, võtavad hoolealused kaasa. Koos nendega Eestisse naasta on jälle 
keerukam kui üksi. Lisaks tagasihoidlikumale hoolitsuskoormale võib Eesti meeste rännukihku 
suurendada sooline sotsialiseerimine, mis innustab poisse juba maast madalast n-ö paremaid 
jahimaid otsima ja riskima.

32 Statistikaamet ei paku kahjuks andmeid Eesti kodanike 2014. aasta sisse- ja väljarände ega rändesaldo kohta.
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Paraku ei ole meil andmeid Eestist lahkuvate ja siia naasvate inimeste – meeste ja naise – haridus-
taseme ja töökogemuse kohta. Seega ei saa hinnata, kas eestlaste piiriülese liikumise näol on tegu 
ajude välja- või sissevooluga või hoopis ajude piiriülese ringluse fenomeniga.33

Diskussioon
Vaadanud läbi rändestatistika soodimensiooni, võime teha mõne lihtsa järelduse. Esiteks, mehed 
rändavad märksa rohkem kui naised ning Eestimaa elanikkond on muutunud viimastel aas-
tatel rände arvelt veidi maskuliinsemaks. Seda järeldust kinnitab Statistikaamet, kes mõõdab 
Eesti sisse- ja väljarännet elukoha registreerimise andmete ja residentsuse indeksi põhjal. 2019. 
aastal jäi rändesaldo 5458 inimesega plusspoolele ning meeste rändesaldo oli poole suurem naiste 
omast.

Välismaalaste lühiajaline töötamine, mille kõrval kahvatub kogu muu seaduslik ja ebaseaduslik 
ränne kokku, on eriti maskuliinne nähtus. 2019. aastal registreeriti PPA-s 32 245 lühiajalise tööta-
mise juhtu. Alla viiendiku neist puudutas naissoost töötajaid. Paljuski on tegu Ukraina, Valgevene, 
Venemaa ja teiste endiste Nõukogude Liidu vabariikide Kalevipoegadega, kes saavad siin töötada 
suhteliselt kõrge palga eest ja vene keeles, sellal kui nende naised ja lapsed kodumaal mehi ja isa-
sid koju ootavad. Meile on see nähtus tuttav eestlaste töötamisest Soomes.

Teiseks võib tõdeda, et pikema perspektiiviga (ehk elamislubadega) Eestisse tulevate välis-
maalaste sisserände alus peegeldab konservatiivseid soorolle. Mehed tulevad Eestisse üle-
kaalukalt tööle, kuid naised saabuvad siia sageli pereliikmetena. Rohkem kui poole sagedamini kui 
mehed tulid naised 2019. aastal Eestisse pererände kanalit kasutades. Töötamiseks ja ettevõtlu-
seks elamisloa saanute seas oli naisi umbes kümnendik. Ka kaks kolmandikku kolmandate riikide 
tudengeid olid 2019. aastal meessoost.

Kuidas seda seletada? Võimalik, et välismaalastest naiste kvalifikatsioon ei võimalda neid kutsuda 
võrdselt meestega Eestisse nende valdkondade spetsialistideks, kellele antakse elamisluba väljas-
pool sisserände piirarvu.

Lisaks on oluline märkida, et Eestilt elamisloa saamise alus ei pruugi väljendada välismaalase tege-
vuse ampluaad Eestis. Pererändajad võivad pere kõrvalt õppida ja töötada ning õpirändajad töö-
tada ja elada pereelu.

Kolmandaks veendusime, et pärast Euroopa rändekriisi Eestis kõige teravamat diskussiooni ja ehk 
hirmugi tekitanud pagulase kuvandil puudub rändestatistiline alus. Rahvusvaheline kaitse on 
Eesti mõistes väikesemahuline rändekanal. 2016. aastal ehk Euroopa rändekriisi tippaastal taotles 
Eestilt varjupaika 190 inimest (125 meest ja 65 naist); kaitse anti 130-le. 2019. aastal palus Eestilt 
varjupaika vaid 90 inimest ja neist omakorda vaid pooled said kaitse. Kõik positiivse otsuse saanud 
pole aga Eestisse jäänud (vt nt Ellermaa, 2017). Seega on Tallinna ja Tartu tänavatel platvormitööd 
tegevate tõmmu nahatooniga noorte meeste sisserände peamisi aluseid ilmselt õpiränne. Need 
on haritud ja ettevõtlikud noored inimesed, kes omandavad Eestis kõrgharidust.34

33 Ajude sisse- ja väljavool tähistab kõrgelt hinnatud oskustega inimeste sisse- või väljarännet. Ajude ringluse all mõeldakse komplitsee-
ritumat rändemustrit, mille korral kõrgelt hinnatud oskustega inimesed liiguvad kahe või enama riigi vahel, nii et erinevad tööturud 
lõikavad kasu nende oskustest ja professionaalsetest võrgustikest.

34 See, et pagulased on ohuks, mitte koormaks, pole minu kui autori seisukoht, vaid pigem avalikkuses kõlanud seisukoha refereering.

Marion Pajumets / Eesti rände soodimensioon



70

Oluline on mõista, et selles artiklis käsitletud rändevaldkonna arengu soolised aspektid kujunesid 
sellisteks, nagu siin kirjeldatud, kümnete tuhandete naiste ja meeste püüdluste ja võimaluste 
tulemina (vt de Haas, 2011). Nende naiste ja meeste rändesoovide ning tegelike võimaluste keeru-
lised kombinatsioonid tõid nad Eestisse just selliseid seaduslikke ja ebaseaduslikke rändekanaleid 
pidi, nagu statistikast näeme.

Kuidas saab Eesti mõjutada inimeste rändesoove ja -valikuid? Globaalseid makromajanduslikke ja 
ökoloogilisi tegureid, mis soodustavad või vähendavad meeste ja naiste püüdlusi ja võimalusi Ees-
tisse saabuda, on Eestil raske kujundada. Samuti struktuurselt, kuid hoopis vahetumalt mõjutab 
rändajaid (nagu ka siia mitterändajaid) Eesti Vabariigi rändepoliitika. Eesti sisserände piirarvul 
on küll erandeid, kuid praegu ei soosi ükski neist naiste tüüpiliste elukutsete esindajate – hool-
dajate, õdede, taastusravispetsialistide – sisserännet. Need spetsialistid saavad kergesti elamis-
loa Eestis töötamiseks vaid siis, kui tööandja on valmis neile maksma Eesti kahekordset keskmist 
palka. Võimalik, et seoses rahvastiku vananemisega luuakse meditsiinipersonali puudutav erand 
lähiaastatel ning see hakkab siia tooma arvestataval määral naisspetsialiste globaalsest lõunast.

Nii mõnegi poliitikakujundaja poolt sooneutraalsena planeeritud meetme tegelik mõju võib osu-
tuda sooliseks. Nii võib vabalt minna ka diginomaadi viisaga35, millega seotud seadusemuudatu-
sed võttis Riigikogu vastu 2020. aastal. Diginomaadide töö on valdavalt veebipõhine ja asukohast 
sõltumatu, mis võimaldab neil elada ja töötada kõikjal maailmas. Teoreetiliselt on naistel ja mees-
tel sellele uuele rändekanalile võrdne juurdepääs, kuid kuna diginomaadid töötavad valdavalt IT 
vahendeid kasutades, võib see kanal soosida rohkem meeste sisserännet. Loodan siiski, et palju 
naisi üle ilma kasutab võimalust elada just Eestis, töötades samal ajal mistahes riigile maailmas.

Olulise suunamuutuse taasiseseisvunud Eesti Vabariigi rändepoliitikasse, mille mõju on raske 
ennustada, tõi 2019. aasta kevadel loodud Eesti Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaera-
konna koalitsioon. Esimest korda võeti suund rände julgeolekustamisele – seadusliku rände 
julgeolekuriskide väljaselgitamisele ning ebaseadusliku rände tõkestamisele. Selle pöördega vas-
tanduti eelmiste valitsuste rändereformidele, mille keskmes oli õpi- ja töörände lihtsustamine.36 
Paraku ei pruugi välismaalaste püüdlus Eestisse rännata kahaneda käsikäes seaduslike sisserän-
devõimaluste kahanemisega. Nii on seaduslike rändekanalite koomale tõmbamine vesi illegaalse-
tele vahendajate veskitele. Karta on, et kõige rohkem kannatavad inimsmugeldajate ja -kaubitse-
jate käes juba niigi haavavate gruppide esindajad, kaasa arvatud naised.

2021. aasta jaanuaris võimule tõusnud Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonil tuleb otsus-
tada, kas jätkata eelmise valitsuse rahvuskonservatiivset suunda, mis kasvatab kääre inimeste rän-
depüüdluste ja -võimaluste vahel, või pöörata Eesti tagasi liberaalsema rändepoliitika juurde.
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Sissejuhatus
Õiguse tervise kaitsele sätestab Eestis põhiseadus. Samuti 
annavad seadused riigile õiguse rahvatervise kaitseks ulatus-
likult sekkuda, nagu näitas COVID-19 nakkuse leviku tõkesta-
miseks ette võetu üle maailma. Järjest enam käsitletakse ka 
rahvusvaheliselt tervist kui inimõigust, mitte privileegi või 
välja teenitud eelist. Seega liigutakse väärtuseliselt selles suu-
nas, et kõigil inimestel, nii meestel kui ka naistel, peaks olema 
võimalus saavutada parim tervislik seisund.

Inimesi ja rahvastikurühmi võrreldes ilmneb mitmesuguseid 
tervisega1 seotud erinevusi. Erinevus on neutraalne hin-
nang kvantitatiivsele asjaolule, mis avaldub selles, kui tervi-
setulemused, näiteks oodatav eluiga, elulemus pärast operat-
siooni, valu ja tegevuspiirangute puudumine igapäevaelus, ei 
ole võrdsed. Erinevus võib olla tingitud geneetikast või bioloo-
giast ega pruugi olla ebaõiglane või vähendatav. Kui aga eri-
nevusele antakse moraalne hinnang, pidades valeks näiteks 
seda, et väiksema sissetulekuga naistel on keeruline vajalikku 
arstiabi saada, on tegemist ebavõrdsusega, mis leitakse olevat 
ebaõiglane. (Arcaya et al., 2015) Ebaõiglased on tervisega seo-
tud süstemaatilised erinevused, mida saab ennetada ja vältida 
mõistlikul viisil (Marmot et al., 2012).

Tervisealase ebavõrdsuse puhul peetakse enamasti sil-
mas erinevusi inimeste terviseseisundis, aga see võib hõl-

1 Mõiste tervis on läbivalt kasutuses viisil, mis hõlmab nii terve olemist kui ka haigust 
ehk siis vähem tervist on rohkem haigust, tegevuspiiranguid ja kehva enesetunnet 
ning vastupidi.

Riina Sikkut

Riina Sikkut (MA tervisepoliiti-
kas) on Riigikogu liige ja endine 
tervise- ja tööminister, kes 
ministrina vastutas ka soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse 
kohtlemise poliitika eest. Enne 
poliitikasse siirdumist töötas ta 
analüütiku ja ametnikuna.
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mata ka erinevusi tervishoiuteenustele ligipääsus, tervisekäitumises ja elukeskkonnas (Williams et 
al., 2020). Näiteks kuuluvad nende tingimuste hulka tubaka tarvitamine, tööstressi või õhusaaste 
tervistkahjustav mõju, samuti ravikindlustuse puudumisest ja informatsioonile ligipääsust tingitud 
arstiabi kättesaadavuse mured, mis erinevad piirkonniti, sugude või sissetulekurühmade lõikes.

Käsitledes tervist soo aspektist, tõstetakse Eestis tihtipeale esile naiste ja meeste eluea eeldata-
vat erinevust ning meeste suuremat suremust õnnetuste ja mürgistuste tõttu. Samas on prae-
guseks olemas väga mitmekesised andmed sugude kohta ning viimase kümne aasta jooksul on 
tervisealast, sh soolist tervisealast ebavõrdsust rohkem analüüsitud. Nii on Euroopa Komisjon 
(2013) juhtinud tähelepanu tervisealasele ebavõrdsusele ja sellega tegelemise vajadusele liikmes-
riikides ning Tervise Arengu Instituut (2018) toonud oma maakondlikes terviseülevaadetes esile 
piirkondliku tervisealase ebavõrdsuse. Rahvusvaheliselt koostatud võrreldavas terviseülevaates 
Eesti kohta on esitatud põhijäreldusena, et Eestis takistab paremate tervisenäitajate saavutamist 
just ebavõrdsus (OECD, 2019). Siiski on Eesti probleemi teadvustamise ja kirjeldamise etapis, polii-
tikamuudatuste planeerimisel ei analüüsita mõju soolisele tervisealasele ebavõrdsusele.

Artiklis antakse alustuseks ülevaade sellest, kuidas teoreetiliselt käsitletakse soo ja tervise seoseid. 
Seejärel kirjeldatakse Eestis viimase kümne aasta jooksul toimunud muutusi inimeste tervisekäitu-
mises, haiguskoormuses, tervise enesehinnangus ja elatud aastates sugude lõikes. Seda, mil mää-
ral on tegemist ebaõiglusega, mida saab vältida, ei ole võimalik olemasolevate statistiliste andmete 
põhjal hinnata.

Soolise ja tervisealase ebavõrdsuse seosed
Kui analüüsida suremusandmeid ja haigestumisstatistikat ning küsida inimestelt nende tervise 
kohta, siis üldiselt selgub, et naised elavad kauem kui mehed, aga on haigemad ja hindavad 
oma tervist kehvemaks. Omal ajal arvati, et naised on nõrga tervisega, võtavad haigusi kergemini 
külge ja seetõttu on neile mitmed tegevused, eriti pingelisemad ja keerulisemad ülesanded, üle 
jõu käivad, aga kui naiste tervist hästi hoida, siis nad võivad kaua elada. Seejärel prooviti statistikas 
leiduvaid erinevusi teaduslikult selgitada.

Biomeditsiinis kasutatakse teaduslikke meetodeid, et selgitada tervise ja eluea erinevusi naiste ja 
meeste bioloogiliste erinevustega. Tegelikud bioloogilised erinevused naiste ja meeste vahel ei ole 
nii suured, kui tavapäraselt arvatakse, ning kõigi tervise-erinevuste selgitamine bioloogiaga on 
viinud sooliste erinevuste ülerõhutamiseni. Kuigi bioloogia mõjutab tervist, näiteks on mõned 
haigused tavapärasemad ühe soo puhul, ei määra bioloogiline sugu siiski inimese tervist. Lisaks 
sellele, et vaid naistel esineb munasarjavähki ja raseduse komplikatsioone ning meestel eesnäär-
mevähki, on naistel sagedasemad dementsus, depressioon ja artriit, meestel aga kopsuvähk ja 
suitsiid. (Matthews, 2015) Samas mõjutavad tervist peale geneetika ja bioloogia veel ka käitumine, 
keskkond, tervishoiuteenused ja sotsiaalsed tegurid.

1960. ja 1970. aastatel kasvas sooliste tervise-erinevuste analüüsimine feministliku liikumise soo-
vist selgitada naiste suuremat haiguskoormust sotsiaalsete teguritega, mitte näha selles bioloogilist 
ettemääratust (Williams et al., 1998). Feministliku käsitluse kohaselt määravad patriarhaalse 
ühiskonna ette kirjutatud soorollid ka haigestumise mustrid. Näiteks naised hoolitsevad ena-
masti laste, puuetega ja eakate lähedaste eest ning kannavad suuremat koduste tööde koormat, 
mis tähendab vähest und ja vaba aega ning suuremat vaesusriski. See omakorda mõjutab nii naiste 
füüsilist kui ka vaimset tervist.
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Kriitikana sellisele lihtsale käsitlusele, kus bioloogilise soo põhjal jagatakse inimesed kaheks ja siis 
iseloomustatakse neid rühmi kui sarnaste inimeste hulki, analüüsimata erinevusi rühmade sees, 
tekkis feminismi intersektsionaalne suund. Intersektsionaalsus eeldab, et sotsiaalseid rühmi ei 
käsitleta ühetaolistena, vaid tähtis on mitme sotsiaalse näitaja koosmõju. Näiteks mehe ja 
naise tervist ei mõjuta üksi bioloogiline sugu või tema sooroll, vaid ka see, mis vanuses ja rahvusest 
ta on, kas tal on puue ning milline on tema tööturustaatus.

Sotsioloogias on soouuringute raames kirjeldatud meeste ja naiste elu mõjutavaid traditsioone, 
norme ja ühiskondlikke protsesse, mis näevad soole ette teatud rolli. Seesama roll mõjutab ka ter-
vise- ja riskikäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning haigusega toimetulekut. Maailma Tervi-
seorganisatsioon on analüüsinud tervise sotsiaalseid mõjutegureid ja empiiriliselt näidanud, et ini-
meste tervist mõjutavad tugevalt sissetulek, haridustase, stressitase, sotsiaalsete suhete 
olemasolu jms (Marmot et al., 2012). Samas on soorollid kõigi nende sotsiaalsete mõjuteguritega 
seotud. Teisisõnu, sugu mõjutab mõne haiguse esinemistõenäosust ning soolised erinevused 
esinevad riskialtisuses ja arsti juurde pöördumise sageduses, kuid sugu mõjutab ka hariduse ja 
tööturuga seotud valikuid, sissetulekutaset, tõenäosust kogeda lähisuhtevägivalda ehk soo mõju 
tervisele avaldub ka paljude teiste tegurite kaudu (European Institute …, 2020).

Annandale ja tema kolleegid (2018) lähevad soo ja tervise vahelise keerulise seose kirjeldamisel 
veel kaugemale, leides, et mitte ainult sotsiaalsed protsessid ei mõjuta naise keha ja tervist, vaid ka 
need bioloogilises kehas toimuvad muutused mõjutavad omakorda naiste rolli ühiskonnas. 
Nad järeldavad, et tegemist ei ole staatilise ja ühesuunalise seosega, vaid keerulise vastastikuse 
kujundamisega, kus bioloogilised muutused, mille on põhjustanud sotsiaalsed protsessid, mõjuta-
vad naise sotsiaalset rolli. Sellise kujundamisprotsessi näitena võib Eestist tuua omastehoolduse: 
erivajadusega lähedase eest hoolitseb tavapäraselt naine, kes hoolduskoormuse kasvades jääb 
tööturult eemale, kelle uni on vähene ja stressitase kõrge ning kelle jaoks on hooldamine vanuse 
kasvades ka füüsiliselt järjest raskem, põhjustades seljavalu, mis muudab kehahoiakut ja teeb liiku-
mise aeglasemaks. Väike sissetulek mõjutab tema tervishoiuteenuste kättesaadavust. Olukorras, 
kus näiteks omavalitsus võimaldab tema lähedasele päevahoidu, naaseb naine tööle, kuid valib 
sellise töö, mida seljavalu võimaldab teha.

Eelkirjeldatud teoreetiline raamistik peegeldab soo ja tervise seoseid, mille alusel saaks selgitada 
ka tervisealast ebavõrdsust. Samas on praegu tegemist pigem vastastikmõju kirjeldamise vahen-
diga, sest kvantitatiivsete hinnangute leidmine on raskendatud. Seetõttu pole ka empiirilist tead-
mist keerukamate teoreetiliste lähenemisviiside kohta ning vähe tehakse interdistsiplinaarset tea-
dust, kus bioloogia, meditsiini, sotsiaalteaduste, käitumisteaduste ja soouuringute abiga hinnataks 
soolist tervisealast ebavõrdsust.

Tervisekäitumine
Tervisenäitajaid analüüsides on leitud, et haigestumuse ja suremusega seotud suuremad riski-
tegurid on ebatervislik toitumine, vähene liikumine, alkoholi- ja tubakatarvitamine, mille 
kohta tehtud igapäevased otsused mõjutavad tervist ning mille muutmine on olnud tervisepo-
liitilise sekkumise keskmes. Selle riskitegurite neliku kõrvale on hiljaaegu lisandunud ka vaimse 
tervise tähtsustamine.
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Viimase kümnendi jooksul on täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu põhjal positiivse 
muutusena tervisekäitumises ilmnenud, et Eestis on suitsetajate arv vähenenud, kuid igapäe-
vasuitsetajaid oli 2018. aastal meeste seas ligi veerand (23,4%) ja naiste seas pea poole vähem 
(12,9%). Mittesuitsetajate ja endiste suitsetajate osakaal on kasvanud, juhusuitsetajate osakaal 
püsib nii naiste kui ka meeste seas 7−8% kandis. Kuigi tubaka tervisekahju on põhjalikult uuritud 
ja kirjeldatud ning rahvatervise kaitseks on rakendatud suitsetamise müügi-, reklaami- ja hinnapii-
ranguid, on tubakas viiendiku inimeste jaoks siiski endiselt terviserisk, mis toob märkimisväärse 
haiguskoormuse ja surmajuhtumid, mida annaks vältida. Nii nagu ilmnes täiskasvanud rahvastiku 
uuringust, on ka kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel noorte seas tubakatoodete tarbi-
mine möödunud aastakümne jooksul vähenenud: veidi üle 90% poistest ja tüdrukutest ei suitseta 
üldse, igapäevasuitsetajate osakaal on langenud alla 4%.

Täiskasvanute ja koolinoorte tervisekäitumise uuringute põhjal on alkoholi mittetarvitajate 
osakaal viimase kümnendi jooksul kasvanud, ulatudes 2018. aastal meestel ligi 13%-ni, naistel 
16%-ni. Alkoholist põhjustatud tervisekahju hindamiseks kasutatakse rahvusvahelistes võrdlustes 
eelkõige näitajat „episoodiline rohke alkoholitarbimine“, mis on vähemalt kuus annust korraga. 
Ka uuringud näitavad, et aastatel 2010−2018 on korra nädalas rohkelt alkoholi tarvitavate ini-
meste osakaal kasvanud, moodustades meeste seas 27%, naiste seas 5%. Nii poiste kui ka tüd-
rukute hulgas on kasvanud alkoholi mittetarvitajate osakaal 40−45%-lt rohkem kui 60%-ni, samuti 
ei ole enam kui 80% noortest kunagi purjus olnud − kasv 15−17% kümne aasta jooksul. Samas on 
kasvanud ka igapäevaselt alkoholi tarvitavate noorte osakaal, olles poistel 3%, tüdrukutel 1,6%.

Igapäevasuitsetajate osakaal on vähenenud kõigi haridustasemete korral, kuid põhiharidu-
sega mees suitsetab rohkem kui kolm korda tõenäolisemalt kui kõrgharidusega mees (joonis 1). 
Sama on olukord naiste puhul, kuid osakaalud on väiksemad. Kui alkoholitarvitamine vähemalt 
mõned korrad nädalas on meestel vähenenud kõigi haridustasemete korral, siis naistel on see näi-
taja vastupidi kasvanud, kuid erinevalt tubakatarvitamisest on alkoholitarvitajate osakaal suurem 
just kõrgema haridusega inimeste hulgas.

Joonis 1. Igapäevasuitsetamine ja alkoholi tarbimine soo ning hariduse lõikes. Allikas: TAI, täiskas-
vanud elanikkonna tervisekäitumise uuring

Alkoholi- ja tubakatarvitamine on poiste ja tüdrukute seas vähenenud, kuid on sugude arves-
tuses sarnasem kui mõnikümmend aastat tagasi. Ühelt poolt võib tervisekäitumise paranemise 
tingida see, et koolide õppekavas on terviseõpetus, mõned koolid rakendavad tõenduspõhiseid 
ennetusprogramme ja info tervist kahjustava mõju kohta on tänu internetile kättesaadavam, 
samuti kehtivad alkoholi ja tubaka jaoks reklaamipiirangud. Teisalt võib tüdrukute suurem alko-
holi- ja tubakatarbimine olla seotud ka n-ö tootearendusega – viimase koolinoorte tervisekäitu-
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mise uuringu põhjal alustas 52% noortest suitsetamist e-sigaretist. Nüüd on võimalik suitsetada 
nii, et lõhna külge ei jää, või valida nikotiinivaba toode. Samuti saab valida mõne magusa kangel 
alkoholil põhineva kokteili, mida müüakse laias vaikus ka toidupoodides.

Oma mõju alkoholi- ja tubakatarvitamisele võib olla muutunud ühiskondlikel oludel ja soorollidel: 
poisid omandavad kõrgema hariduse kui mõnikümmend aastat tagasi ja teevad rohkem kontori-
tööd ning karsklaste osakaalu kasvades on ühiskonnas ka aktsepteeritavam alkoholi mittetarvi-
tamine. Samuti on meedias rohkem meessoost eeskujusid, kes kõnelevad tervislikust eluviisist. 
Samas on võrdõiguslikkusealase teadlikkuse paranemisega tüdrukutel rohkem valikuvabadust, 
sealjuures vabadus teha tervist kahjustavaid valikuid. Näiteks osutab Emslie (2020) alkoholirek-
laami feminiseerumisele, mis avaldub naistele suunatud reklaamis, värvilistes, magusates ja 
vähendatud kalorisisaldusega jookides, maitseõlledes jms. Alkoholi kujutatakse naiste iseotsus-
tamise, sõpruse väljendamise, meelelahutamise ja stressi maandamise viisina. Seda, millised on 
poiste ja tüdrukute sarnasema alkoholi- ja tubakatarvitamise põhjused ning milline on sarnasema 
alkoholitarbimise mõju tervisealasele ebavõrdsusele, tuleks ka Eesti kontekstis analüüsida.

Eesti inimeste alkoholitarbimise mustrid pole unikaalsed. Karanikolos (2012) kirjeldab, et alkoholi 
tarbimisest tingitud tervisekahju on enneaegse surma põhjuseks kõigis endistes Nõukogude Liidu 
riikides. Alkoholitarbimise mustrid selgitavad hästi nii Lääne-, Kesk- ja Ida-Euroopa tervise-erine-
vusi kui ka soolist erinevust oodatavas elueas.

Erinevalt tubaka tarbimisest, mis on olnud languses, on ülekaaluliste ja rasvunud inimeste osa-
kaal, sealjuures laste ja noorte seas, kasvamas. Täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise 
uuringu andmetel oli rasvunute (kehamassiindeks üle 30) osakaal meeste seas 2018. aastal 21% 
ja naistel pea 18%, viimase kümne aasta jooksul on see kasvanud just meestel. Rasvunute osa-
kaal nooremas vanuserühmas, 16−24-aastaste seas on väiksem kui vanemate inimeste hulgas, 
aga kasv on selle vanuserühma puhul kõige suurem. Keskmiselt viiendik Eesti täiskasvanutest on 
rasvunud, mis on EL-is Malta ja Läti järel suuruselt kolmas osakaal (OECD, 2019).

Rasvumist selgitavad meie harjumused: me liigume vähe ning me ei tarbi puu- ja köögivilju pii-
savalt, seevastu soola ja suhkrut tarbime ülemäära. Täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise 
uuringu andmed selle kohta, kui sageli eri soost ja vanusest inimesed vabal ajal vähemalt poole 
tunni vältel tervisesporti harrastavad, näitavad, et viimase kümne aasta jooksul on nii naiste kui 
ka meeste seas vähemalt kaks korda nädalas liikujate osakaal kasvanud. Noored mehed ja vane-
mad naised on erandiks, sest nende rühmades pole kasv nii selge. Kaks korda nädalas liigutamine 
ei anna aga piisavat koormust, mis täiskasvanute puhul on nädala jooksul vähemalt 150 minutit 
mõõdukat kehalist aktiivsust. Värske puu- ja köögivilja söönute arv on kasvanud, kuid jääb meestel 
alla 25% ja naistel alla 40%.

Tervise Arengu Instituudi järeldus erinevate uuringute põhjal on, et Eesti lastest on ülekaalulised 
või rasvunud ligi kolmandik. Sealjuures on nende osakaal kiiresti kasvanud − kahekümne aasta 
jooksul ligikaudu kolmekordistunud. (Haav & Pitsi, 2019)

Tervise enesehinnang
Tervis hõlmab nii füüsilist, vaimset kui ka sotsiaalset heaolu. Diagnooside, valu või puude 
esinemise asemel küsitakse sageli uuringutes, näiteks Eesti terviseuuringus, täiskasvanud elanike 
tervisekäitumise uuringus ja sotsiaaluuringus, inimeste hinnangut oma tervisele lihtsal hea-halva 
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skaalal. Tervise enesehinnangut on lihtne koguda ja tõlgendada, kuid küsimusi on tekitanud riiki-
devaheline võrreldavus (Benjamins et al., 2006). Subjektiivne hinnang oma tervisele on tähtis, sest 
just enesetunde põhjal teeb inimene otsuseid eluviisi muutmise või arsti poole pöördumise kohta, 
aga ka töötamise ja töökoormuse, pensioni kogumise ja kontserdi külastamise kohta. Seega mõju-
tab inimese hinnang oma tervisele seda, kui aktiivselt ta ühiskonnaelus osaleb. Tervise enesehin-
nang prognoosib ka väga täpselt suremust. Mõnes uurimuses on leitud, et meeste puhul on seos 
suremusega tugevam. (Benjamins et al., 2006) 

Viimase kümne aasta jooksul on sotsiaaluuringu andmetel2 kasvanud nende naiste ja meeste osa-
kaal, kes peavad oma tervist heaks või väga heaks, ning vähenenud nende osakaal, kelle hinnang 
tervisele on halb või väga halb. Läbivalt on meeste hinnangud oma tervisele kõrgemad kui naistel: 
2019. aastal pidas oma tervist heaks või väga heaks 54% naistest ja 59% meestest ning halvaks või 
väga halvaks 15% naistest ja 12% meestest. Paranenud enesehinnangu taustal tuleb aga arves-
tada, et samal perioodil on rahvastik vananenud – 65-aastaste ja vanemate inimeste osakaal on 
kasvanud koguni 15%. Selles rühmas on enim vähenenud oma tervist halvaks või väga halvaks 
pidajate osakaal ning eriti just naiste puhul kasvanud hea või väga hea tervisega inimeste osakaal. 
Vaatamata subjektiivse tervisehinnangu paranemisele paistavad Eesti naised ja mehed 
silma kehva tervisega: võrreldes EL-i keskmisega on meil vähem hea tervisega ja rohkem kehva 
tervisehinnanguga inimesi.

Koolinoorte tervisekäitumise uuringu andmetel hindas 2017/2018. õppeaastal veidi vähem kui üks 
poiss sajast ja veidi rohkem kui üks tüdruk sajast oma tervist väga halvaks. Tervise enesehinnang 
on üldiselt parem poistel ja noorematel õpilastel.

Kõrgharidusega naiste ja meeste hinnangud tervisele on väga sarnased ning need ei ole kümnendi 
jooksul oluliselt paranenud. Põhiharidusega inimeste seas on erinevused suurimad ning mehed 
hindavad oma tervist oluliselt paremaks kui naised, samas on kümnendi jooksul naiste hinnangud 
paranenud rohkem kui meestel. Nii hindas 2010. aastal madala haridustasemega naistest oma ter-
vist heaks või väga heaks 33%, meestest 50%, halvaks või väga halvaks 33% naistest ja 20% mees-
test. Kümne aastaga kasvas hea tervisega naiste osakaal 6% võrra ning vähenes halva tervisega 
naiste osakaal 4% võrra, meeste puhul olid vastavad muutused 2% ja 1%.

Sissetulekurühmade erinevused on Eestis ühed EL-i suurimad. 80% kõrgeima sissetulekukvintiili 
naistest peab oma tervist heaks ja 4% halvaks, meeste puhul on näitajad vastavalt 76% ja 4%. 
Madalaimas kvintiilis on hea tervisega naisi 28% ja halva tervisega naisi 30%, hea tervisega mehi 
40% ja halva tervisega mehi 23%. Siinjuures tuleb arvestada, et küsitlusuuringu põhjal välja joonis-
tuvad osakaalud ei vasta küsimusele, mil määral teeb inimene kehva tervise tõttu madalapalgalist 
tööd ning kui palju on madalapalgaline töö mõjunud tervisele.

Tervise enesehinnangu erinevused haridus- ja sissetulekurühmade vahel on suuremad kui soo-
lised erinevused haridus- või sissetulekurühma sees. See tähendab, et sotsiaal-majanduslikud 
näitajad selgitavad tervise enesehinnangut rohkem kui sugu. Sugudevahelised erinevused 
on suuremad madala haridustaseme ja sissetulekuga rühmades, kus meeste tervis on ka viimase 
kümnendi jooksul püsinud parem.

2 Artiklis kasutatakse andmeid sotsiaaluuringust, mida korraldatakse EU-SILC-i üleeuroopalise küsitluse osana. See võimaldab rahvusva-
helist võrdlust, pika aegrea kasutamist, iga-aastaseid andmeid ning 16-aastaste ja vanemate inimeste hinnanguid. Seevastu varasema-
tes kogumikes on tervise enesehinnangut analüüsitud täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuringu põhjal, mille andmeid kogutakse 
üle aasta ja mis sisaldab 16–64-aastaste inimeste tervise enesehinnangut.
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Inimene hindab tavaliselt oma tervist kehvaks, kui terviseseisund ei lase tal ootuspäraselt igapäe-
vaseid toimetusi teha. Sotsiaaluuringu andmetel on 65-aastaste ja vanemate meeste ning naiste 
seas viimase kümne aasta jooksul järjest enam neid, kel igapäevategevused ei ole piiratud: sellise 
hinnangu on 2019. aastal andnud 35% naistest (+6% aastast 2010) ja 41% meestest (+3% aastast 
2010). Nooremate hulgas on piirangutevabalt elavate inimeste arv vähenenud, vaid 45−54-aas-
taste vanuserühmas on nii meestel kui ka naistel olukord veidi paranenud. Suurel määral on iga-
päevatoimingute piirangutega inimeste osakaal kasvanud kõigis vanuserühmades ja sissetulekuk-
vintiilides, olenemata soost.

Kokkuvõttes hindavad mehed oma tervist veidi paremaks, kuid otsesed sugudevahelised eri-
nevused tervise enesehinnangus ei ole nii suured kui hariduslikud ja sissetulekupõhised 
erinevused. Samas ei saa selle põhjal järeldada, et sotsiaal-majanduslikud tegurid on tähtsamad 
tervise enesehinnangu mõjutajad kui sugu, sest sooga on seotud elukutse valik, hoolduskoormus 
ja töökatkestuste pikkus ning selle kaudu ka sissetulek. Lisaks on viimasel kümnendil Eestis püsi-
nud suur sooline palgalõhe.

Terviseteenuste kasutamine
Tervisemure korral arstiabi saamine sõltub Eestis ravikindlustuse olemasolust. Aastaid on püsinud 
ravikindlustuseta inimeste osakaal rahvastikust 4−6% juures. Mõttekoja Praxis 2018. aastal aval-
datud analüüsist selgus kindlustamata inimeste profiil ja ka sooline jaotus, mis on näha joonisel 2.

Joonis 2. Ravikindlustamata naiste ja meeste osakaal vanuse lõikes. Allikas: Praxis, 2018

Tervishoiuteenuste kasutamise andmete puhul lähtutakse sageli piirkondlikust ja vanuselisest jao-
tusest, kuid Statistikaameti või Tervise Arengu Instituudi andmebaasis ambulatoorseid vastuvõtte 
ja ka arstiabi saamise näitajat sugude lõikes ei esitata.3 See peegeldab seda, milliseid parameetreid 
tervishoiuteenuste kasutamisel seni Eestis on tähtsaks peetud – visiitide, protseduuride ja haigla-
päevade arvu ning haiglaravi kestust, aga mitte seda, kas teenust saavad mehed või naised.

3 Sugude kaupa saab välja võtta vaid endoskoopilised uuringud, kirurgilised protseduurid ja geriaatrilised hindamised.
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Haigekassa eriarstiabikulude ülevaate põhjal selgub, et 30-aastase mehe kohta on kulu umbes 200 
eurot aastas ning see kulu hakkab 40. eluaastatest kiiresti kasvama. Seevastu 30-aastase naise 
kohta on kulu 500 eurot aastas, see püsib kõrge 30.−40. eluaasta vahel ning seejärel kasvab aegla-
semalt ja jääbki madalamaks kui meestel. (Eesti Haigekassa, s. a.)

Üldiselt käivad naised arsti juures sagedamini, eriti alla 60-aastastena, isegi kui raseduse ja rep-
roduktiivtervisega seotud visiidid välja jätta.4 Naiste kokkupuuted tervishoiusüsteemiga ja arstiabi 
kulud on just seoses reproduktiivtervisega tervikuna suuremad. Viimaste aastakümnete jooksul on 
süvenenud ka naiste tervise medikaliseerimine. Iseenesest on muutused olnud positiivsed – lisan-
dunud on raseduse vältimise vahendeid, sealjuures naistele mugavamaid, ohutumaid ja eri eelis-
tustele vastavamaid. Samuti on Eestis raseduse jälgimise ja sünnitusabi standardiseerimine ning 
süstemaatiline arendamine vähendanud oluliselt imikusuremust, viies meid selle näitaja põhjal 
maailma parimate sekka. Lisandunud on HPV-vaktsiin tütarlastele ja emakakaelavähi sõeluuring. 
Ühtlasi tähendab see, et naise keha ja käitumist reguleeritakse ja meditsiiniliselt uuritakse rohkem 
ning statistikas kajastub enam visiite, uuringuid ja diagnoose.

Enda hinnatud rahuldamata tervishoiuvajadused on Eestis EL-i suurimad ja mõjutavad ini-
mesi kõigis sissetulekurühmades. Ambulatoorse eriarstiabi, päevakirurgia ja statsionaarse ravi jär-
jekorrad on suure rahuldamata vajaduse peamine põhjus. (OECD, 2019)

Kui perearstiabi kättesaadavus on sissetulekukvintiilides suhteliselt ühtlane, siis eriarstiabi ja ham-
baravi puhul on olukord teine. Viimase kümne aasta jooksul on nende inimeste arv, kes vajaduse 
korral ei saanud eriarstiabi, oluliselt kasvanud kõigis sissetulekurühmades: 2010. aastal oli nende 
osakaal madalamas kvintiilis 6,2% ja kõrgeimas kvintiilis 4,1%, 2019. aastal vastavalt 16,1% ja 16,6%. 
Hambaravi kättesaadavus halvenes 2015. aastani, mil madalaima sissetulekuga inimestest rohkem 
kui viiendik ei saanud endale hambaravi lubada. Sealjuures oli erinevus väikese ja suure sissetule-
kuga inimeste vahel viiekordne. Sealtmaalt on hambaravi kättesaadavus paranenud ning on nüüd-
seks parem kui eriarstiabil. Paranemine hõlmab kõiki sissetulekurühmi, kõrgeima ja madalaima 
rühma erinevus oli 2019. aastal kahekordne – 3,5% vs. 7,2%.

Naisi, kes hindavad, et nad vajaduse korral ei saanud arstiabi, on üldiselt rohkem kui mehi. Erine-
vus esineb ka erivajadusega inimeste rühmas: 22% erivajadusega naistest ja 18% meestest ei saa-
nud vajaduse korral arstiabi (erivajaduseta inimestel vastavalt 12% ja 8%). Eesti on erivajadusega 
naiste näitajaga EL-i kolme kehvema seas, samas kui tublimad on Hispaania, Malta, Austria ja Sak-
samaa, kus erivajadus ei tähenda arstiabi halvemat kättesaadavust. (European Instituute …, 2020)

Terviseteenustega seotud muudatused, näiteks digiregistratuur, e-konsultatsioon, personaal-
meditsiini areng, mõjutavad ligipääsu arstiabile, teenuse sisu ja inimese informeeritust oma 
riskidest. Seda, mil määral mõjutavad muudatused soolisi tervise-erinevusi, ei ole arutatud ega 
analüüsitud. Lisaks võib ligipääsust teenustele või infole oleneda vanuseline ja sissetulekurüh-
made vaheline ebavõrdsus. Eakate seas on rohkem naisi ning naised pöörduvad enam arstile, kuid 
kui digilahendused võimust võtavad, siis peab silmas pidama, et teenuste digiteerimine ei rasken-
daks naiste ligipääsu terviseteenusele ega suurendaks ebavõrdsust.

Personaalmeditsiini arendamine toetub Tartu Ülikooli Eesti geenivaramule, mille uute geenidoo-
norite seas on naiste ülekaal. On see tingitud naiste paremast informeeritusest geeniproovide 

4 Vanemaealistel inimestel, kel on sarnased diagnoosid ja kes võtavad ravimeid, see erinevus suuresti kaob (Wang et al., 2013).
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kogumise kohta, väiksemast nõelakartusest, tervise suuremast tähtsustamisest ja lootusest oma 
tervise kohta kasulikku infot saada või vastupidi altruismist ja soovist teaduse arengusse panus-
tada, pole teada.

2020. aasta kevadel COVID-19 leviku tõttu kehtestatud eriolukord mõjutas paljude vaimset või füü-
silist tervist ning võimalik, et suurendas ka tervisealast ebavõrdsust. Eriolukorras toimusid paljud 
arstivisiidid kaugvastuvõttudena ning plaanilised protseduurid lükati edasi. Nn eesliinitöötajad, kes 
tegutsesid suurema nakkusohu ja kasvanud töökoormuse tingimustes, olid mitmetel ametikohta-
del naised (arstid-õed-hooldajad, õpetajad, müüjad-klienditeenindajad, proviisorid). Sotsiaalne iso-
latsioon, pikalt kodus väikesel pinnal olemise pinged ja lähisuhtevägivalla võimalik kasv, koduõppe 
ja -tööga seotud stress ning hirm haiguse ees panid vaimse tervise löögi alla. Praeguseks on selge, 
et viiruse põhjustatud ümberkorraldused igapäevaelus ja üleüldine ebakindlus kestavad pikemalt. 
Seetõttu tuleks COVID-19 mõju analüüsides vaadata ka soolist perspektiivi.

Haiguskoormus
Mõistmaks, kuhu rahvastiku tervena elatud aastad kaovad ja kui palju sellest kaost oleks välditav, 
hinnatakse tervisekaotust haigestumise ja suremuse mõju summana, seostatuna riskiteguritega.

Tervikuna on Eesti iga-aastastest surmajuhtumitest pea pooled põhjustatud ebasoodsast 
tervisekäitumisest, EL-i keskmine on 39% (OECD 2019). Tervisekaotuse põhjused on paljuski seo-
tud toitumise, vähese liikumise, alkoholi, tubaka ja illegaalsete uimastite tarvitamisega (joonis 3). 
Kui vähesest füüsilisest aktiivsusest tingitud surmajuhtumeid on meil ligikaudu sama palju kui EL-is 
keskmiselt, siis alkohol on Eestis surma põhjus 10% juhtudest (EL-is 6%). Toitumise puhul on vahe 
suurim – Eestis üle 25% kõigist surmadest, EL-is keskmiselt 18%. Tubaka puhul jääme aga 2%-ga 
EL-i keskmisele alla.

Joonis 3. Riskitegurite põhjustatud surmajuhtumite osakaal 2017. aastal. Allikas: OECD, 2019

Meeste kogu tervisekaotus5 2017. aastal oli 193 640 aastat, naistel 224 851 aastat. Meestel moo-
dustasid tervisekaotusest surmad 57%, naistel 46% ning haigestumisest vastavalt 43% ja 54%. Eesti 

5 Varem on samas tähenduses kasutatud ka terminit haiguskoormus, aga praeguseks on Tervise Arengu Instituudi andmebaasis inglis-
keelse termini disability adjusted life years (DALY) vastena kasutusele võetud tervisekaotus. Tervisekaotus võrdub enneaegse surma 
tõttu kaotatud eluaastate ning haiguste ja vigastuste tõttu kaotatud täisväärtuslike eluaastate summaga.
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meeste elu ja tervena elatud aastaid lühendavad südame-veresoonkonnahaigused (35%), kasvajad 
(19%) ning vigastused ja mürgistused (11%), naistel aga südame-veresoonkonnahaigused (40%), 
kasvajad (19%) ning lihasluukonna- ja sidekoehaigused (7%).

Eestis on enneaegne suremus märkimisväärselt vähenenud, kuid soolised erinevused sure-
muses ei ole kadunud. Suremuse soolisest lõhest umbes 71% on selgitatav meeste suurema 
tubaka- ja alkoholitarvitamisega. (Rahu 2019)

Südamehaigusi nähakse üldiselt meeste tervisemurena. Näiteks on Emslie jt (2001) osutanud, et 
südamehaigusi puudutavas tavateadmises on naised justkui tagaplaanil (ta kasutas väljendit „näh-
tamatud naised“), kuigi naisi sureb südame-veresoonkonnahaigusesse rohkem.

Viimase kümnendi jooksul on tervisekaotus vähenenud kõigil põhjustel peale kasvajate. Kuigi 
paranemine on toimunud, pole EL-i liikmesriikide võrdluses siiski endiselt rõõmustamiseks põh-
just. Rahvastiku tervise arengukavas on välja toodud, et 2015. aastal oli alla 65-aastaste inimeste 
suremus südame-veresoonkonnahaiguste tagajärjel 1,9 korda ja südame isheemiatõve tagajärjel 
umbes 1,6 korda suurem kui EL-is keskmiselt. Ka kroonilistesse maksahaigustesse suremus on 
Eestis EL-i suurimaid. Ennetustöö liiklusõnnetuste ning tule- ja uppumissurmade vähendamiseks 
on välispõhjustel tingitud suremust küll vähendanud, aga taas on EL-i keskmine tulemus parem 
kui meil – arengukavas esitatud hinnangul säästaksime EL-i keskmise tasemeni jõudes veel umbes 
300 inimelu aastas.

Ka enesetappude arv on Eestis jätkuvalt suur. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu 
2017/2018. õppeaasta andmetel oli iga viies õpilane (sooline jaotus puudub) aasta jooksul mõel-
nud enesetapule ning andmetest nähtub noorte vaimse tervise halvenemine. Koroonakriisi aasta 
(2020) esialgsed andmed viitavad noorte enesetappude kasvule. Siiski võib viimase kümne aasta 
andmete põhjal täheldada, et suitsiidide arv on natuke vähenenud: aastas lahkub oma käe läbi 
umbes 200 inimest, mehi umbkaudu kolm korda rohkem kui naisi. 2019. aastal lõpetas elu suitsii-
diga 193 inimest, neist viis kuni 19-aastast noormeest ja 145 täiskasvanud meest.

Suitsiidide arvu mõjutavad üldine ebavõrdsus ja ebakindlus ühiskonnas, samuti see, kui hästi 
majandusel läheb ja milline on töötuse määr. Vanuselisest diskrimineerimisest räägitakse Eestis 
veel vähe, samamoodi ka vanemaealiste enesetappudest. Üle 50-aastaste inimeste teistest suure-
mat suitsidaalsust mõjutab tööelust kõrvalejäämine, tervise halvenemine, surmad pere ja sõprade 
ringis ning üksindus. (Veldre, 2017)

2020. aastal valmis vaimse tervise roheline raamat, mis hindab vaimse tervise murede mõju nii 
perekondadele kui ka ühiskondlikule heaolule märkimisväärselt suureks: igal viiendal inimesel on 
aasta jooksul vaimse tervise mure ning vaimse tervise haigused lühendavad inimeste eluiga 15–20 
aastat (Sotsiaalministeerium, 2020). Eestis on ressursid (nii raha kui spetsialistide kompetents) 
suunatud suures osas püramiidi tipus olevatesse ehk kõige kallimatesse teenustesse, kuid res-
sursse tuleb suunata ka püramiidi teistesse tasemetesse ja eelkõige ennetustegevustesse (näiteks 
vanemlusprogrammidesse).

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi järgi diagnoositi 2019. aastal 23 640 psühhiaatri-
list esmahaigestumise juhtu, kokku sai ambulatoorset abi 94 603 inimest. Psühhiaatrite registree-
ritud ambulatoorsetesse psühhiaatrilistesse haigustesse esmahaigestumus laste ja noorte hulgas 
ei ole viimase kolme aasta jooksul oluliselt vähenenud ning 10–24-aastaste noorte ja naiste puhul 
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on toimunud kasv. Mõttekoja Praxis vaimse tervise valdkonna analüüsis tuuakse välja, et „eksper-
tide hinnangul psühhiaatriline eriarstiabi on alarahastuse tõttu piiratult kättesaadav ja peegeldab 
teenusekasutust üksnes ulatuses, mille pakkumist on võimalik rahastada. Ravi vajavaid inimesi on 
oluliselt enam, kui teenust kasutanuid, mistõttu ei saa teenusekasutusega seotud trende aluseks 
võttes teha sisukaid järeldusi elanikkonna vaimse tervise muutuste kohta“ (Veldre, 2017).

Naistel ja meestel esineb psüühikahäireid sarnase sagedusega, kuid vaimsete häirete spetsiifikas, 
näiteks depressiooni, ärevuse ja sõltuvuste esinemise määras, on soolisi erinevusi. Sugu mõjutab 
seda, mil määral inimene ise kontrollib oma elu, vaimset tervist, sotsiaalset positsiooni ja vaimse 
tervise riskidega kokkupuutumist. (Euroopa Parlament, 2016) Naistel on ühiskonnas suurem surve 
näha hea välja, mistõttu esineb neil rohkem söömishäireid, samuti on neil rohkem kokkupuuteid 
soopõhise vägivallaga ja sellest tingitud psühholoogilisi mõjusid. Naistel on rohkem hooldamis-
kohustusi, mis piiravad valikuid ja iseseisvat ajakasutust. Valdavalt naiste tehtavat n-ö hoolitsevat 
tööd peetakse väheväärtuslikumaks, mis avaldub madalas palgas. See on kaudne hinnang naisele, 
sest ta tunneb end väheväärtuslikumana, mis omakorda mõjutab tema vaimset tervist. Meestel 
seevastu on surve ise toime tulla ja vähem abi järele pöörduda. Neil on rohkem sõltuvusi ja suurem 
riskilembus ning nendega juhtub sagedamini õnnetusi.

Naiste vähesust juhtkohtadel ja palgalõhe püsimist on püütud veeretada sugude erineva stressi-
talumise kaela. Sarnast spetsialisti tasandi tööd tegevate meeste ja naiste puhul on tõesti leitud 
erinevusi stressihormooni tasemes, kuid sellest ei saa järeldada ameti paremat soopõhist sobi-
vust. Uurida tuleks koormust tervikuna, sealjuures kodutööde ja lähedaste hooldamise koormuse 
langemist rohkem ühele soole, naistele.

Tuginedes Euroopa riikides hiljuti tehtud uuringule, järeldavad Stefko ja tema kolleegid (2020), et 
tervisealase soolise ebavõrdsuse vähenemisega kaasneb majanduskasu, kusjuures meeste 
tervise paranemise mõju on suurem. Autorid soovitavad keskenduda välditavatele surmajuh-
tumitele ja noortel inimestel sageli esinevatele haigustele ning hindavad olukorra parandamise 
potentsiaali suurimaks just Baltikumis. Mackenbach jt (2017) kirjeldavad, et Eestis on madala hari-
dustasemega inimeste suremus vähenenud rohkem kui kõrgharitutel. Põhjuseks on pikaajalise 
suitsetamise vähenemine, tervishoiu ja liiklusohutuse paranemine ning alkoholipoliitika. Samas 
suremuse ebavõrdsust mõjutavate tegurite analüüs viimase 25 aasta kohta kinnitab, et mitmed 
tegurid suurendasid ebavõrdsust – sissetulekute ebavõrdsus on kasvanud, suitsetamise levimuses 
on suured erinevused haridustasemete lõikes jne (Mackenback et al., 2017). 

Oodatav eluiga
Enim kasutatud ja eesmärgistatud tervisenäitaja on oodatav eluiga sünnil. Oodatav eluiga pike-
neb Eestis jätkuvalt kiiresti: aastatel 2010−2019 meestel kolme ja poole aasta ning naistel kahe 
aasta võrra, vastavalt 74 ja ligi 83 aastani (joonis 4). Meeste oodatav eluiga on jõudnud tasemele, 
mis naistel oli 1995. aastal. Oodatava eluea pikenemise põhjus on suuresti südame isheemiatõvest 
ja insuldist tingitud suremuse vähenemine, lisaks on meeste eluiga pikenenud veidi kiiremini.

Nagu tervise enesehinnangu puhul – näitaja paraneb, aga isegi EL-i keskmisele jääme alla –, oleme 
ka eeldatava eluea poolest EL-is alles tagumise kolmandiku piiril. Eesti paistab silma ka naiste ja 
meeste eeldatava eluea suure vahega. 1990. aastatest püsis vahe rohkem kui kümne aasta peal, 
2010. aastal vähenes vahe esimest korda alla kümne aasta ning vähenemine kestab. Aastaks 2019 
on vahe vähenenud 8,4 eluaastani, aga meist tagapool on ikkagi vaid Läti ja Leedu.
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Naiste pikem eluiga on mitmesuguste bioloogiliste, sotsiaal-majanduslike ja kultuuriliste 
tegurite tulem. Maskuliinseks peetakse teatud riskeerivat käitumist ning ühiskondlikku normi 
peegeldab ütlus „mehed ei nuta“. Seetõttu näeme õnnetustest ja mürgistustest tingitud suure-
mat suremust meeste seas ning allasurutud tunnete mõju vaimsele tervisele. See tuleb julgelt 
välja öelda. EL-is surevad mehed kaks korda tõenäolisemalt õnnetustes, neli korda tõenäolisemalt 
alkoholi- või narkomürgistusse ning pea neli korda tõenäolisemalt lõpetavad nad elu enesetapuga 
(European Institute …, 2020).

Ka 65-aastaste puhul püsib suur sugudevaheline erinevus oodatavas elueas. Naistel jäi 2019. aas-
tal pensioniikka jõudes elada ligi 21 aastat ja meestel ligi 16 aastat. Erinevus on üle viie aasta, meist 
tahapoole jääb EL-is vaid Leedu. Seega elame kauem, kümnendi jooksul on meil elus pea 34 000 
üle 65-aastast inimest rohkem ning eakaid mehi koguni 20% rohkem kui aastal 2010.

Et mõista, kas inimesed on haiged ja nende igapäevatoimingud on piiratud lühikest aega oma elu 
lõpus või elatakse suur hulk aastaid krooniliste haigustega, loodi tervena elatud aastate näitaja. 
See annab infot, milline on keskmise eluea puhul elukvaliteet: kas pikem eluiga tähendab ka pike-
mat hea tervisega elatud aega või pikeneb halva tervisega eluperiood?

Oodatava eluea trend on Eestis olnud pikalt positiivne ning tervena elatud aastad järgisid varem 
sama joont, kuid viimastel aastatel on ilmnenud langus – elame küll kauem, aga oleme haige-
mad. Aastatel 2010−2018 on tervena elatud aastate arv kasvanud 60-aastastel ja vanematel naistel, 
kõigis teistes vanuserühmades aga vähenenud. Lisaks on tervena elatud aastate näitaja suurene-
nud koos elueaga muust rahvusest meestel ja naistel. Statistikaameti andmetel pöördus vahepeal 
tervena elatud eluaastate kasv ning 2018. aastal jõudis see tagasi kümne aasta tagusele tasemele. 
2019. aasta oli taas positiivne: tervena elatud aastad kasvasid nii meeste kui ka naiste puhul, jõudes 
meestel 54,1 ja naistel 57,6 aastani. Kõrgharidusega naised elavad keskmiselt 18 aastat kauem kui 
põhiharidusega mehed, tervena elatud aastate vahe on ligi 19 aastat. (Statistikaamet, 2020)

Joonis 4. Oodatav eluiga, tervena elatud aastad ja meeste-naiste oodatava eluea vahe Eestis. Alli-
kas: Eurostat (2020)
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Tervisevaldkonna strateegiline vaade ja eesmärgid on sõnastatud rahvastiku tervise arenguka-
vas. Perioodi 2010−2020 arengukavas tähendas see soopõhiseid eesmärke ja indikaatoreid ainult 
eeldatava eluea ja tervena elatud aastate kohta. Ülevaates, probleemide ja tegevuste kirjelduses 
räägitakse inimestest, lastest, elanikkonnast jt, sugu mainitakse igapäevasuitsetajate osakaalu 
muutumise juures ning laste ja noorte turvalise ja tervisliku arengu alavaldkonna probleemide 
korral. Murekohtadena on riskiva seksuaalkäitumisena nimetatud „teismeliste tüdrukute sage-
dasem nakatumine HI-viirusesse ning 15–19-aastaste naiste abortide vanuskordaja /---/ selge 
langustrendi puudumine“. (Sotsiaalministeerium, 2012) Ametlikus keeles esitatud faktid peegel-
davad ühiskonnas levinud arusaama, et kondoomi kasutamise ja rasedaks jäämise eest vastutab 
tüdruk/naine.

Arengukavas perioodiks 2020−2030 nenditakse, et „Eestis on tervise puhul ebavõrdsust mitmes 
aspektis: sugude ja rahvuste vahel, aga ka piirkondlikult, haridustasemest ja sissetuleku suuru-
sest tulenevalt“ (Sotsiaalministeerium, 2019). Esimest korda seatakse eesmärgiks soolise tervi-
sealase ebavõrdsuse vähendamine – oodatava eluea vahet naistel ja meestel soovitakse aastaks 
2030 vähendada ligi kolme aasta võrra ehk kuue aastani. Tervena elatud aastate puhul jääb 
vaheks vaid aasta.

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 üldeesmärgi saavutamist kavandatakse kolme alaees-
märgi abil: tervist toetavad valikud, tervist toetav keskkond ja inimkeskne tervishoid. Räägitakse 
kõigi heast tervisest kogu elukaare vältel, sageli tuuakse eraldi välja lapsed/noored/alaealised, kuid 
soo aspekti mainitakse vaid suitsetamise ja narkootikumide tarvitamise statistika juures. Muidu 
on fookuses patsiendiohutus, inimkesksus, kroonilise haigusega eakate arvu kasv jne, ei midagi 
soospetsiifilist. Seda, kas meeste ja naiste oodatava eluea kasvuks on vaja rakendada sarnaseid 
meetmeid, rahastada ühesuguseid sekkumisviise või läheneda teisiti, analüüsist ei selgu. Selge 
sõnaga ei ole nimetatud ka tegevusi, mille abil oleks võimalik täita eesmärk vähendada soolist ter-
visealast ebavõrdsust, ega vajadust soopõhise analüüsi järele.

Tervist ja sugu käsitledes on kasulik kõrvutada end ka teiste riikidega. Euroopa Soolise Võrdõigus-
likkuse Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse indeksis, mis avaldatakse üle aasta, on töötamise, 
ajakasutuse, võimu, vägivalla jm kõrval osaindeksina esitatud ka tervis. Hinnatakse tervisega seo-
tud soolist võrdõiguslikkust, mis avaldub
• terviseseisundis (soolised erinevused eeldatavas elueas, tervise enesehinnangus ja tervena ela-

tud aastates);
• tervisekäitumises (füüsiline aktiivsus, puu- ja juurviljade tarbimine, suitsetamine ja alkoholitar-

bimine);
• terviseteenuste kättesaadavuses (nende inimeste osakaal, kes ei saanud vajaduse korral ars-

tiabi ega hambaravi).

Eesti tervisevaldkonna osaindeksi põhjal on soolised erinevused terviseseisundis vähenenud, kuid 
terviseteenuste kättesaadavus ja tervisekäitumise sisendandmed on püsinud samad ning muutust 
ei saa hinnata. Tervise osaindeksi poolest on Eestist tagapool vaid Läti, Leedu, Bulgaaria ja Rumee-
nia. Sealjuures on Eesti suhteline positsioon kehvem terviseseisundi ja teenuste kättesaadavuse 
poolest, tervisekäitumise järgi jääb meie selja taha aga rohkem riike.
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Järeldused
Eesti naiste ja meeste elu on viimase kümnendiga pikenenud, aga mitte eriti tervemaks 
muutunud, st me püsime EL-i liikmesriikide võrdluses endiselt tagumises otsas. Samuti kaovad 
visalt soolised tervise-erinevused. Naised elavad üle kaheksa aasta kauem, kuid hindavad oma 
tervist kehvemaks. Kõrgharidusega naised elavad keskmiselt koguni 18 aastat kauem kui põhihari-
dusega mehed. Suremusnäitajate analüüs selgitas üle 70% soolistest erinevustest naiste ja meeste 
erineva tubaka- ja alkoholitarbimisega, kuid nii täiskasvanute kui ka noorte tervisekäitumise uurin-
gute põhjal paistab, et meelemürkide kasutamise mustrid on sooti ühtlustumas.

Madalama haridustasemega, väiksema sissetulekuga ning mitte-eestikeelne naine ja mees on 
lühema eluea ja kehvema tervisega, sealjuures sotsiaal-majanduslike kategooriate põhjal on 
tervise-erinevused suuremad kui sugude lõikes. Samas ei saa sellest järeldada soo kogumõju 
tervisele, sest sugu mõjutab näiteks ka hariduse omandamist ja ametiala valikut, käitumist töötu-
rul ja vägivallaga kokkupuutumise tõenäosust ning selle kaudu sotsiaal-majanduslikke näitajaid.

Seega, statistika näitab soolisi tervise-erinevusi. Lisaks levib arusaam, et tervislikus seisundis, ter-
visekäitumises ja ligipääsus terviseteenustele võib esineda vähendatavat ebavõrdsust, kuid see ei 
kajastu tervisepoliitikas. Nii nagu 2016. aastal anti EL-i tervisepoliitikale hinnang „soolise võrdõi-
guslikkuse perspektiivi puudumine“ (Euroopa Parlament, 2016), ei ole ka Eesti tervisepoliitika 
sootundlik. Inimkeskse tervishoiu poole liikumiseks ja tervisekäitumise mõjutamiseks kavanda-
tavad meetmed arengukavas, samuti soovitused toitumise ja liikumise, tubaka- ja alkoholipoliitika 
rohelistes raamatutes eristavad vanuserühmi, eelkõige noori ja täiskasvanuid, kuid arusaama, kas 
kavandatu muudab naiste ja meeste tervisekäitumist ühtmoodi, ei ole.

Eesti on soolise tervisealase ebavõrdsuse puhul probleemi teadvustamise ja kirjeldamise etapis, 
poliitikamuudatuste planeerimisel mõju ebavõrdusele aga ei analüüsita. Samas on inimeste tervi-
sekulutuste aastatepikkune analüüs sissetulekurühmade ja leibkonnatüüpide lõikes6 viinud sek-
kumise kavandamisel muudatuse jaotusliku mõju arvestamiseni (näiteks täiendav ravimihüvitis, 
täiskasvanute hambaravihüvitis). Seega kehtib endiselt aastaid 2000−2010 kirjeldava kogumiku 
järeldus, et „sooliste terviseerinevuste vähendamiseks tuleb eriti rahvatervises varasemast enam 
kasutada täpsemalt sihtrühmadele suunatud tervist edendavaid tegevusi“ (Lai, 2010).

Marmoti jt (2012) ülevaates soovitatakse tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks kehtestada 
universaalne ravikindlustus ning vähendada tervisealast ebavõrdsust tingivat tervisekäitumist, 
mille põhjused on suuresti sotsiaalsed, nagu ebatervislik toitumine, tubaka- ja alkoholitarvitamine. 
Samas ulatuvad soovitused ebavõrdsuse põhjusteni − tuleb tegeleda võimu, raha ja teiste res-
sursside ebavõrdsusega, mis määravad tingimused, milles inimesed sünnivad, kasvavad, elavad, 
töötavad ja vananevad.

Lisaks võimendab ebavõrdsust kriis. Näiteks plaanilise ravi peatamine mõjutab krooniliste haigus-
tega naisi. Kuna tehnoloogia areng ja COVID-19 nakkuse levik toovad kaasa muudatusi tervishoius-
üsteemis, näiteks kaugvastuvõtud, nakkusohus töötamine, digiregistratuur, e-konsultatsioon, per-
sonaalmeditsiini lahendused, tuleb arvestada, et need võivad mõjutada ka soolisi tervise-erinevusi. 
Sellest parema arusaama loomine on tervisealase ebavõrdsuse vähendamiseks, nagu strateegias 
eesmärgistatud, vajalik.

6 Viimast ülevaadet vt Võrk, A., & Piirits, M. (2020).
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Vananedes kaob sugu
Tiina Tambaum

Vanuseliste stereotüüpide uuringud osutavad, et vanemad inimesed muutuvad ühiskonna silmis 
„nähtamatuks“ (Fennell & Davidson, 2003; Walkner et al., 2018). Õnneks ei ole vanemad naised ja 
mehed olnud nähtamatud eesti uurijate jaoks.

Viimasel kümnendil on Eesti saanud täiesti uue vaate vanemas keskeas ja vanemas eas inimeste 
individuaalsele vananemisele, sest Eesti liitus 2010. aastal SHARE uuringuga. SHARE on inter-
distsiplinaarne paneeluuring, mis on Eestis väga esindusliku valimi ja kõrge vastamismääraga 
(Börsch-Supan, 2019). Lisaks on kümne aasta kestel kahe rahvusvahelise kvalitatiivuuringu foo-
kuses olnud vanemad mehed, nende sotsiaalne kaasatus ja arenguvalmidus (Tambaum & Kuusk, 
2014; Tambaum et al., 2019). Meeste ja naiste kuhjuvat ebavõrdsust on analüüsinud Maailmapank 
hoolduskoormuse küsimustes (World Bank Group, 2017) ja Euroopa Parlament pensioni küsimus-
tes (Dessimirova & Bustamante, 2019).

Kõige silmatorkavam meeste ja naiste erisus elukaare teisel poolel on erinevus oodatava eluea 
pikkuses. Praegu on 65-aastastel meestel elada jäänud aastate näitaja 15,7 aastat, naistel 20,8 
aastat. Viimase kümne aasta jooksul on see näitaja kasvanud nii meestel kui naistel umbes 1,7 
aasta võrra ehk meestel suhteliselt kiiremini (Oodatav eluiga …, s. a.). Pikem eluiga iseenesest ei ole 
eesmärk, vaid oluline on jälgida, millised on pikenenud elu kvaliteedinäitajad.

Kuigi naised elavad keskmiselt kauem kui mehed, on elukvaliteedi oluline näitaja – tervis – nais-
tel meestega võrreldes lühemat aega probleemivaba. Statistikaameti 2019. aasta andmetel elab 
50–54-aastane naine tervena 45,9% eesootavast elust, mees 49,3%. Vanuserühmas 65–69 on ter-
vena elada jäänud aastate erinevus naiste kahjuks juba 6,5%. Kümne aasta jooksul on tervena 
elada jäänud aastate erinevus meeste ja naiste vahel siiski vähenenud umbes 50%, kuid seda 
pigem põhjusel, et vanemas keskeas meestel on tervena elada jäänud aastate osa isegi vähenenud 
ning kõrgemas vanuserühmas on see meestel olnud suhteliselt muutusteta. (Tervena elada …, s. a.)

Naiste halvem tervis paistab välja ka puuete statistikas. Kui 2019. aastal oli igale viiendale mehele 
vanuses 50+ määratud puue, siis sama vanuserühma naiste seas oli puue peaaegu igal neljandal. 
Puudega meeste ja naiste osakaalu erinevus on kümne aasta jooksul kasvanud 3,3%-lt 4,1%-ni 
naiste kahjuks ehk sooline lõhe puudega inimeste seas on süvenenud. (Esmane puue …, s. a.) See-
juures on Eesti puuetega inimeste arvestuses sooline lõhe Euroopa Liidus üks suurimaid (Riigikant-
selei, 2017).

Ka naiste vaimse tervise näitajad on meeste omadest halvemad. Naistel vanuses 53+ on 50% 
kõrgem depressiivsuse risk kui meestel. Samas on oluline silmas pidada, et vanus iseenesest ei ole 
depressiivsuse tekke põhjustaja (Abuladze et al., 2020), vaid seda tekitavad vanusega kaasnevad 
elusündmused, näiteks lesestumine ning lesestumise või muude põhjuste tõttu muutuv tervisesei-
sund (Laidra, 2016). Kui mehed surevad varem, jätab see naised kaaslaseta, samuti kahandab see 
elusolevate meeste sotsiaalvõrgustikku. Erinevused oodatavas elueas kujundavad paratamatult 
meeste ja naiste sotsiaalset keskkonda.
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Meestest vanuses 65–74 on 82% kas abielus või kooselus, samas vanuses naistest on partner vaid 
pooltel (Tambaum & Pettai, 2019). Üldiselt on meestel väiksem sotsiaalvõrgustik kui naistel. Lisaks 
on meeste sotsiaalvõrgustikus naistega võrreldes suurem osakaal töökaaslastel ja tööelu lõpeta-
mine muudab ka suhtlusvõrku. Kokkuvõttes on meestel elukaaslase roll sotsiaalvõrgustikus suu-
rem ehk kaaslase kaotus tähendab meestele suuremat sotsiaalse ja vaimse tervise riski.

Eesti 50-aastaste ja vanemate meeste depressiivsust mõjutab oluliselt partneri puudumine, teine 
mõjutaja on hõive puudumine (töövõimetud, kodused, töötud). Eesti 50-aastastel ja vanematel 
naistel soodustab depressiivsuse teket aga madalam haridus ja suurem leibkonnaliikmete arv, mis 
võib omakorda viidata suuremale majanduslikule koormusele. (Abuladze et al., 2020)

Vanemate meeste uuringud Eestis viitavad, et mehed pigem ei tunneta iseenda vastutust oma sot-
siaalse tervise eest1 ning teadlikkus sotsiaalsete kontaktide seosest füüsilise ja vaimse tervisega 
on vanematel meestel väike (Tambaum et al., 2019). Olenemata sellest, kas inimesel on tervisest 
tulenev tegevuspiirang või mitte, aitab suurem sotsiaalvõrgustik kaasa eluea pikenemisele (Abu-
ladze & Sakkeus, 2019). Seetõttu on oluline aidata kesk- ja vanemaealistel pärast tööturult välju-
mist leida endale uusi väljakutseid kogukonnas (Sakkeus, 2019).

Tööhõivestatistika näitab, et alates 2015. aastast on enne vanaduspensioniea saabumist, vanu-
serühmas 55–64, olnud naiste tööhõives osalemise määr kõrgem kui meestel: aastal 2019 oli see 
meestel 72,9% ja naistel 77,1%. Töötajate osakaal on selles vanemate keskealiste rühmas kümne 
aasta jooksul naistel tõusnud 11,2%, meestel vähem, 5,6%. Naiste tööhõive on kiiremini kasvanud, 
sest nende vanaduspensioniiga on nendel aastatel pidevalt tõusnud, meestel algas vanaduspen-
sioniea tõus aastal 2017.2 (Statistikaamet & Sotsiaalministeerium, s. a.)

Vanaduspensioniiga, vanuserühma 65–74, on sellel kümnendil iseloomustanud töötavate inimeste 
osakaalu tõus. Töötavate meeste osakaal meeste seas on selles vanuserühmas jäänud kõrgemaks 
naiste vastavast näitajast, kuigi naistel on toimunud kiirem tõus. Aastal 2009 oli tööhõives mees-
test 19,6% ja naistest 14,2%, kümme aastat hiljem vastavalt 28,9% ja 27,5% (Statistikaamet & Sot-
siaalministeerium, s. a.). Mehed identifitseerivad ennast naistega võrreldes rohkem töö kaudu, 
samas on naiste seas rohkem üksi elavaid inimesi, kellel on raskem ainult pensionist ära elada.

Eesti paistab Euroopa riikide seas silma väga suure soolise palgalõhe ja väga väikese soolise pensio-
nilõhega. Palgalõhe vanemates vanuserühmades küll väheneb, kuid põhjus ei pruugi olla selles, et 
vanemas eas töötajatele pakutaks võrdsemaid võimalusi. Võimalik, et sooline palgalõhe väheneb 
ametialade vahetamise tõttu. Vanemas eas töötajate seas on võrreldes noorematega vähem juhte, 
tippspetsialiste ja keskastme spetsialiste ning rohkem lihttöölisi, operaatoreid ning teenindus- ja 
müügitöötajaid (Keskmine brutotunnipalk …, s. a.). Lisaks on madalamates sissetulekurühmades 
sooline palgalõhe väiksem või olematu (Täht et al., 2019).

1 Kvalitatiivuuringu sisuanalüüs näitas, et kui vanem mees rääkis füüsilise tervise probleemidest, lisas ta juurde, mis lahendusi ta on 
olukorrale leidnud. Kui ta aga rääkis sotsiaalsete suhete probleemidest (sõber suri ära; abikaasaga pole millestki rääkida), ei arutlenud 
ta lahenduste ega lahenduse vajaduse üle.

2 Riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt kasvas aastatel 2010–2016 naiste vanaduspensioniiga pooleaastase sammuga vanuselt 
60 vanuseni 63, meeste vanaduspensioniiga oli sellel ajavahemikul 63. Aastatel 2017–2020 kasvas nii naiste kui ka meeste pensioniiga 
kolmekuulise sammuga vanusest 63¼ vanuseni 63¾. (Riikliku …, 2002)
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Eesti sooline pensionilõhe on sellel kümnendil olnud Euroopa Liidu riikide seas kõige väiksem: 
aastal 2013 oli pensionilõhe 4% (Bettio et al., 2013), mis kahanes 2,6%-ni aastaks 2019 (Dessimirova 
& Bustamante, 2019). Samuti on pensionisummade jaotumine sugude vahel olnud võrdne (Bettio 
et al., 2013). Väike pensionilõhe senises pensionisüsteemis tuleneb I samba kõrgest ühtlustatud 
määrast, II ja III samba vähesest tähtsusest praegustele pensionisaajatele ning sellest, et erinevalt 
paljude teiste riikide sookaaslastest on Eesti naised kogu oma elu töötanud. Samas sooline pen-
sionilõhe tõenäoliselt nii väikeseks ei jää – tulevikus see pigem suureneb. (L. Leppik, kirjavahetus 
autoriga 01.12.2020)

Tähtis on pöörata tähelepanu ka vanemate inimeste õppimis- ja arenemisvõimalustele. Eestis 
jääb vanemate meeste sihtgrupp kohaliku omavalitsuse fookusest pigem välja. Teisisõnu, kohaliku 
omavalitsuse pakutavatest hüvedest sotsiaal- ja päevakeskustes ning rahvamajades saavad osa 
eeskätt naised. Meeste vähest aktiivsust selgitavad tegevuste korraldajad meeste väikese huviga 
ühise tegevuse vastu. Samas ei saa vanemate meeste vähest osavõttu formaalsest ja mittefor-
maalsest õppest (Tambaum, 2016, 2019) põhjendada sellega, et mehi iseloomustaks halb õppi-
miskogemus või nad poleks huvitatud enda arendamisest (Tambaum et al., 2019), sest vanemates 
vanuserühmades puudub hariduslõhe meeste kahjuks, sealjuures alates vanuserühmast 65–69 
on haridustaseme erinevus isegi meeste kasuks (Valk, 2016). Vanemate meeste vähene kaasatus 
kogukonnas viitab hoopis sellele, et eestvedajad ja otsustajad peavad vanemaid inimesi homo-
geenseks rühmaks, kellel justkui on ühetaolised huvid (seejuures sageli „peab“ vanemat inimest 
huvitama koorilaul, rahvatants ja käsitöö) ning kellele justkui sobivad sarnase formaadi (nt loeng) 
või korralduspõhimõtetega (nt tunniplaan) tegevused. See tingib vajaduse professionaalse seenio-
ritöö ning asjakohaste õigusaktide, tasemeõppe ja kutsestandardite järele. (Tambaum & Pettai, 
2019)

Eestis moodustavad vanaduspensionieas inimesed praegu 20% rahvastikust ning ühiskonna vana-
nemise tempo kiireneb. Sellistes oludes on raske vanemate inimeste olemasolu teisejärguliseks 
pidada, nagu seda on varasematel aastakümnetel tehtud. Küll aga võib juhtuda, et vanemat elanik-
konda nähakse kui ühtlast, sõna otseses mõttes halli massi, kellel puuduvad muu hulgas soolised 
erisused.

Praegu on 65-aastastest ja vanematest inimestest kolmandik mehed ja kaks kolmandikku naised. 
Vananemiskeskkonna kujundamise professionaalsusest sõltub, kas meeste ja naiste suhe vane-
mas rahvastikuosas ajaga normaliseerub ning kuivõrd on ühiskonnas arvestatud vanemate ini-
meste sooliste erisustega.
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Alates iseseisvuse taastamisest 1991. aastal on naiste esin-
datus Eesti poliitikas tasapisi tõusnud. Viimasel kümnendil 
on kasv pidurdunud ja naiste osatähtsus nii kohalike omava-
litsuste volikogudes, Riigikogus kui Euroopa Parlamendis on 
jäänud pidama kolmandiku piirimaile. Soolist tasakaalu siiski 
saavutatud pole ja praeguse trendi jätkumisel selleni niipea 
ei jõuta. Poliitilistel ametikohtadele, olgu selleks ministriamet, 
kohaliku tasandi või Riigikogu (komisjonide) juhid, määratakse 
naisi harva. Kuigi 2021. aasta alguses ametisse asunud Kaja 
Kallase valitsuses on ministrikohad jaotatud pea võrdselt, on 
võim endiselt koondunud peamiselt meeste kätte. Ka valdkon-
nad, kus mehed ja naised juhtidena tegutsevad, on soostereo-
tüüpselt jaotunud.

Ilma naiste osalust eraldi eesmärgiks seadmata on keeruline 
valitavates kogudes soolist tasakaalu saavutada. Kuigi Eesti 
erakondades on naisi palju, pole parteidel seni jagunud piisa-
vat huvi ja motivatsiooni naiste poliitikas edenemist toetada, 
samuti puudub selleks avalikkuse leige suhtumise tõttu selge 
ühiskondlik tellimus. Ootused poliitikas tegutsevate naiste ja 
meeste käitumisele ja sooritusele on erinevad. Mehi hinna-
takse enam nende erialaste õnnestumiste ja läbikukkumiste 
põhjal, naised peavad aga ametialasele pädevusele lisaks 
suutma tõestada, et nad mahuvad ka naistele esitatavasse rol-
limudelisse.
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Sissejuhatus
2000. aastal ilmunud esimeses kogumikus „Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Ees-
tis“ andis Tiina Raitviir ülevaate Eesti naiste osalusest erakondades, valitavates kogudes ja valitsu-
ses. Kümme aastat hiljem analüüsis Mirjam Allik (2010), kuidas naised poliitikasse jõuavad ning 
kus ja miks tekivad sellel teel takistused. Võiks eeldada, et 21. sajandi kolmanda kümnendi lävel ja 
enam kui sada aastat peale hääle- ja kandideerimisõiguse saamist ei pea me enam rääkima naiste 
alaesindatusest Eesti poliitikas. Kahjuks jääb unistus käsitleda naisi ja mehi võrdsete tegijatena 
veel oma aega ootama. Ka 30 aastat peale Eesti iseseisvuse taastamist ja olukorras, kus paari-
kümne aasta vältel on naiste olulisusele poliitikas ning osalemist takistavatele teguritele tähele-
panu juhitud, on Eesti poliitikas võim endiselt koondunud meestele ning naised otsustuskogudes 
ja poliitilistel ametikohtadel alaesindatud.

Artiklis annan ülevaate sellest, mil moel on naiste osalemine Eesti poliitikas viimasel kümnen-
dil arenenud nii erakonna, kohaliku omavalitsuse kui riigi tasandil. Naiste esindatuse kir-
jeldamise kõrval on üha rohkem hakatud tähelepanu pöörama sellele, mida poliitikas olemine 
naistele tähendab ning millised on ühiskonna ootused naispoliitikutele. Kuna avalik arvamus 
ning naiste endi valmisolek poliitikas tegutseda määravad selle, kas ja milliste ambitsioonidega 
poliitikukarjääri sukeldutakse, annan artiklis põgusa ülevaate ka naispoliitikute kajastamisest 
meedias ning sellest, mil viisil naised poliitikas tegutsejatena ennast, oma võimalusi ja takistusi 
mõtestavad.

Kuigi naisi on kolmekümne aasta jooksul Eesti poliitikasse tasapisi „sisse segatud“, nagu Charlotte 
Bunch strateegias „Lisa naisi ja sega“1 naiste mõjukuse suurendamiseks soovitas (Harding, 1995), 
pole see piisav. Selleks, et naiste hääl ja nägu oleksid ühiskonnas mõjukamad, vajab Eesti poliitika-
maastik raputust. Kas kogemus, mida on pakkunud 2021. aasta alguses ametisse astunud esimene 
naise juhitud sooliselt tasakaalus valitsus ning sellele eelnenud rahvuskonservatiivne ja soolise 
võrdsuse ideele vastandunud valitsus, on piisavalt raputav, selgitab aeg.

Piisav hulk naisi muudab poliitilist kultuuri ja teemasid
Võimalus enda elu puudutavates küsimustes kaasa rääkida on demokraatia aluspõhimõtete 
hulka kuuluv inimõigus (Ballington, 2005). Sellest hoolimata moodustavad naised – pool maailma 
rahvastikust – keskmiselt vaid veerandi kõigi riikide parlamendiliikmetest (Inter-Parliamentary 
Union, 2020). Kuigi naiste osakaal maailma parlamendisaadikute hulgas on viimase kahekümne 
aasta jooksul pea kahekordistunud (ibid.), püsib sooline ebavõrdsus siiski visalt ning viitab selgelt 
võimu ebavõrdsele jagunemisele ühiskonnas.

Ühiskonnaelu puudutavad otsused on seda legitiimsemad, mida rohkem on erinevaid ühiskon-
nagruppe otsuste tegemisse kaasatud. Kuigi piisavat poliitilist esindatust on keeruline üheselt defi-
neerida, on üheks levinumaks käsitluseks Hanna Pitkini (1967) poliitilise esindatuse kontsept-
sioon, milles eristatakse nelja esindatuse tüüpi: formaalset, kirjeldavat, sisulist ja sümbolilist.

1 Charlotte Bunchi sõnastatud „Lisa naisi ja sega“ („Add women and stir“) strateegia kohaselt on naiste mõjukuse ja võimaluste suurenda-
miseks mingis valdkonnas vaja pelgalt suurendada naiste arvu valdkonnas tegutsejate hulgas (Harding, 1995).
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• Formaalne esindatus tähendab seda, et naistele on seadusega tagatud õigus valimistel hääle-
tada ja kandideerida.

• Kirjeldav esindatus tähistab naiste piisavat arvu poliitilistes otsustuskogudes.
• Sisuline esindatus viitab sellele, kui sisukalt ja tõhusalt saavad naised otsustuskogudes poliitikat 

mõjutada ja oma eesmärke ellu viia.
• Sümboliline esindatus saavutatakse juhul, kui ühiskonnas hakatakse väärtustama soolist võrd-

sust ja naiste kuulumist otsustajate hulka.

On selge, et nii kirjeldava, sisulise kui sümbolilise esindatuse tagamine on ilma naiste osaluseta 
võimatu. Kui palju aga peab naisi olema selleks, et saaksime rääkida piisavast esindatusest? Rosa-
beth Moss Kanter (1977a, 1977b) uuris 1970. aastatel naisi ettevõtete juhtkondades ning tõi sot-
siaalteadustesse kriitilise massi kontseptsiooni, mida hakati kasutama ka naiste poliitilise osaluse 
analüüsimisel. Selle käsitluse kohaselt muutuvad otsustuskogude kultuur, käsitletavad teemad ja 
tehtavad otsused, kui seal on piisavalt palju – vähemalt kolmandik – naisi. Kolmandik naisi poliiti-
listes otsustuskogudes tõusis kiirelt kokkuleppeliseks eesmärgiks ning seda on kasutatud ka argu-
mendina sookvootide kehtestamisel (Childs & Krook, 2008).

Kuigi kriitilise massi kontseptsioon on kasutusel ka praegu, ollakse nüüd seisukohal, et ka kolman-
dik naisi otsustuskogus on endiselt vähemus ning üha rohkem räägitakse soolisest tasakaalust 
või soolisest võrdsusest. Drude Dahlerupi (2018) hinnangul võime soolisest tasakaalust rääkida 
siis, kui naisi on otsustuskogus 40–60%. Ka Euroopa Liidu eesmärkide ja tegevuste raames käsitle-
takse sooliselt tasakaalus olevana otsustuskogusid, kus on vähemalt 40% naisi või mehi (Council of 
Europe, 2003), soolisest võrdsusest saame rääkida aga siis, kui naisi ja mehi on otsustuskogudes 
võrdselt.

Naiste arvulise esindatuse kõrval arutletakse üha rohkem selle üle, milline peaks olema kirjeldava 
ja sisulise esindatuse omavaheline suhe (Dahlerup, 2018). Teisisõnu on fookus nihkunud sellelt, 
millal naised poliitikasse muutusi tuua saavad, sellele, kuidas seda teha. Oluliseks peetakse siinjuu-
res seda, et oleks nii otsustavaid tegusid (ingl critical acts), mis tooksid naised ja nende huvisfääri 
kuuluvad teemad poliitikasse, kui ka piisavalt otsustavaid tegutsejaid (ingl critical actors), kes 
algatavad poliitika ja poliitilise kultuuri muudatusi. (Childs & Krook, 2008)

Peale selle, et naiste esindatus otsustuskogudes suurendab tehtavate otsuste legitiimsust, pakub 
see ka naissoost eeskujusid, vähendab soolist lõhet poliitikas osalemises, kasvatab tõenäosust, et 
otsuste tegemisel arvestatakse naiste huvidega, ning tänu mitmekesisema tausta ja juhtimisstiiliga 
inimeste kaasamisele muudab ka otsustuskogude töö tõhusamaks (Shreeves et al., 2019). Teisi-
sõnu murrab naiste osalus nn meeste domineerimise mudeli (Dahlerup & Leyenaar, 2013).2

2 Ülevaate erinevatest analüüsidest selle kohta, millised muutused kaasnevad naiste poliitilise esindatuse suurenemisega, annavad nt 
Taylor-Robinson ja Heath (2003) ning Sepper et al. (2020).
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Üle poole Eesti erakondade liikmetest on naised,  
kuid juhtkondades domineerivad mehed
Parteid on oluliseks lüliks poliitikas osalemise soovi ja reaalse osalemisvõimaluse vahel (EIGE, 
2019b; European Commission, 2019). Et naised saaksid poliitikas kirjeldava või sisulise esindatuse 
saavutada ning muutusi luua, peab neil lisaks huvile poliitika vastu olema valmisolek erakondade 
töös osaleda. Eesti inimesed on poliitika suhtes võrdlemisi leiged, vaid 29,5% elanikkonnast hin-
dab poliitikat enda jaoks oluliseks (European Values Survey, 2017).3

Hoolimata leigest suhtumisest poliitikasse ei saa Eesti naisi erakondadest eemale hoidmises süü-
distada. Võrreldes nn vanade Euroopa riikidega on Eesti erakondade liikmete hulgas naisi oluliselt 
rohkem (Kallakas, 2015). Naiste osakaal erakondades suurenes 1990. aastate algusest järjepi-
devalt (Raitviir, 2011) ning püsib peale 50% piiri ületamist 2004. aastal stabiilselt kõrgena (Kalla-
kas, 2015). 2020. aasta oktoobris oli seitsmes suurimas Eesti erakonnas4 naissoost liikmete osa-
tähtsus keskmiselt 52%, varieerudes 43%-st erakonnas Eesti 200 57%-ni Keskerakonnas (Sepper 
et al., 2020). Kuigi kindlasti väljendab naiste innukus erakondadega liituda nende huvi poliitika 
vastu, võib üheks Eesti erakondade liikmeskonna soolise tasakaalu tagajaks olla ka siin täheldatud 
komme astuda erakondadesse perekonniti (Raitviir, 2011).

Kuigi erakondade liikmeskond on sooliselt tasakaalus, on vaid 35% parteide juhatuse liikmetest 
naised ning veelgi vähem, keskmiselt 30%, on naisi piirkondade juhtide hulgas (SA Poliitikauurin-
gute Keskus Praxis, 2020) (vt joonis 1). Kolme erakonna – Reformierakonna, Eesti 200 ja Eestimaa 
Roheliste – juht on naine, seejuures Riigikogus on neist esindatud vaid Reformierakond. Lisaks on 
kolmes erakonnas naised asejuhi kohal: Reformierakonnas üks, Keskerakonnas üks ja Sotsiaalde-
mokraatlikus Erakonnas kolm (2020. aasta detsembri seisuga, erakondade kodulehed). Kuigi võr-
reldes kümne aasta taguse ajaga, mil naisi oli erakondade juhtkondades keskmiselt 18% (Raitviir, 
2011), on edenemine märgatav, püsib selge kontrast naiste esindatuses erakonna liikmeskon-
nas ja juhtide hulgas.

3 Võrdluseks: 75% rootslastest, 68% sakslastest ja 45% soomlastest leiavad, et poliitika on nende elus oluline (European Values Survey, 
2017).

4 Reformierakond, Keskerakond, Isamaa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200 ja Eestimaa Rohe-
lised.
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Joonis 1. Naiste osakaal (%) erakondades, erakondade juhatustes ja piirkondade juhtide hulgas 
(seisuga oktoober 2020). Andmed: SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2020) ja erakondade kodu-
lehed

Ka teistes Euroopa Liidu (EL) riikides pole naisi erakondade juhtide hulgas palju ning keskmised 
näitajad jäävad Eestile alla. Nn vanades Euroopa riikides oli 2015. aastal naisi erakonna liikmete 
hulgas keskmiselt 37% (Kallakas, 2015), EL-i liikmesriikide peamistest erakondadest veidi vähem 
kui viiendikul (18,4%) oli 2018. aastal naisjuht ja kolmandikul naissoost asejuht (European Com-
mission, 2019). Naiste osatähtsus erakondade liidrite hulgas on EL-i riikides viimasel kümnendil 
kõikunud ja olulist edenemist pole saavutatud (ibid.).

Kohalike omavalitsuste volikogudes on võim koondunud meeste kätte
Kohaliku omavalitsuse (KOV) tasand on naistele kõikjal Euroopas üleriigilise „suure poliitikaga“ võr-
reldes kergemini ligipääsetav ning nii on see olnud ka Eestis. Naiste osakaal KOV-i volikogudes 
kasvas esimestest taasiseseisvumisjärgsetest kohalikest valimistest 1993. aastal veerandilt pea 
29%-ni 1999. aastal ning on viimased 20 aastat püsinud üsna samal tasemel (Vabariigi valimis-
komisjon, s. a., vt joonis 2). Visalt säilib ka 10%-ni ulatuv vahe KOV-i valimistel kandideerijate ja 
valituks osutunute vahel.
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Joonis 2. Naiste osatähtsus (%) KOV-i valimistel kandideerinute ja valituks osutunute hulgas aasta-
tel 1993–2017. Andmed: Vabariigi valimiskomisjon

Omavalitsuste lõikes on naiste esindatus väga erinev. 2018. aastal oli naisi enam linnade volikogu-
des, kuid alla pooltes KOV-i volikogudes olid vähemalt kolmandik liikmetest naised ning naiste ena-
musega volikogusid oli viis5 (Osila et al., 2019). Kuigi KOV-i töötajate seas on naised ülekaalus (73%), 
on naisi volikogudes keskmiselt kolmandik ja juhtide hulgas vaid 17% (ibid.), st võim on kohalikul 
tasandil koondunud meeste kätte.

See, et naiste osatähtsus KOV-i valimistel mandaadi saanute ja kandidaatide seas ei ole viima-
sel paarikümnel aastal muutunud ning ka juhtkohtadel toimetavad endiselt peamiselt mehed, on 
murettekitav ning vihjab võimalusele, et naiste osakaalu spontaanne kasv on ammendunud. 
Samuti viitab see erakondade puuduvale huvile ja motivatsioonile naiste osaluse suurendamise 
nimel pingutada. Leigest suhtumisest soolise võrdsuse küsimusse kohalikul tasandil annab 
aimu ka asjaolu, et vaid üks Eesti omavalitsus6 on allkirjastanud 2006. aastal koostatud „Euroopa 
harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus“, mis kutsub EL-i omavalitsusi eden-
dama soolist võrdõiguslikkust, sh toetama naiste osalemist KOV-i tasandi poliitilises juhtimises 
(Osila et al., 2019).

Ka mujal EL-is ei erine naiste esindatus KOV-i tasandil kuigivõrd Eesti olukorrast. Naiste esindatus 
on viimase 15 aastaga tõusnud veerandilt (EIGE, 2015) kolmandikuni (Shreeves et al., 2019). Nn 
kriitilise massi piiril stabiliseerunud naiste esindatus tähendab, et soolisest tasakaalust oleme nii 
Eestis kui EL-is keskmiselt veel kaugel. Olukorras, kus erakondadel puudub motivatsioon ja surve 
naiste osalust suurendada, on tee soolise tasakaaluni aeglane ja konarlik. Naiste kesine esin-
datus kohaliku tasandi poliitikas on naiste mõjukuse suurendamise vaatest problemaatiline, sest 
sageli on just kohalik tasand, mis võimaldab koguda vajalikku kogemust, tuntust valijate hulgas ja 
usalduskrediiti erakonnas, hüppelauaks üleriigilisse poliitikasse (Anniste et al., 2020).

5 Kokku 64 valla- ja 15 linnavolikogu, naised olid enamuses Narva-Jõesuu, Loksa linna, Haljala ja Kohtla-Järve linna volikogus.

6 Kose vald (2017. a andmed).
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Riigikogus on naised vähemuses, tegelevad nn pehmete valdkondadega  
ja pääsevad harva juhtima
Naiste osatähtsus Riigikogus on alatest esimestest taasiseseisvumise järgsetest parlamendivali-
mistest järjepidevalt kasvanud: kui 1992. aasta valimistelt noppisid naised 13% mandaatidest, siis 
2019. aastal kuulus naistele 28% saadikukohtadest (Vabariigi valimiskomisjon, s. a.). Samas tempos 
on kasvanud ka valimistel kandideerinud naiste hulk. Võrreldes kohalike valimistega on Riigikogu 
valimistel kandideerinud ja mandaadi saanud naiste osatähtsuse vahe väiksem, kuid siiski püsiv. 
Teisisõnu, ka seal kandideerib naisi rohkem, kui valituks osutub (vt ka joonis 3).

Joonis 3. Naiste osatähtsus (%) Riigikogu valimistel kandideerinute ja valituks osutunute hulgas 
aastatel 1992–2019. Andmed: Vabariigi valimiskomisjon

Naiste valimine parlamenti ei jää Eestis valimissüsteemi eripära või valijate eelistuste ja häälte 
taha7, võtmetähtsusega on hoopis erakondade valmisolek naisi kandidaatidena üles seada (Allik, 
2010, 2015). Uudis pole aga seegi, et erakondades pole seda asjaolu piisavalt teadvustatud või 
tähtsaks peetud (Biin, 2004a, 2004b; Vask, 2007). Viimastel, 2019. aasta Riigikogu valimistel küün-
dis naissoost kandidaatide osakaal vaevu kolmandikuni.

Naiste osatähtsus parlamendiliikmete hulgas on viimasel kümnendil stabiilselt tõusnud kogu maa-
ilmas, ning kui 2010. aastal oli naisi maailma parlamentides 19%, siis 2020. aastal moodustasid 
naised veerandi kõigist saadikutest (Inter-Parliamentary Union, 2020). Kui varem oli naiste esin-
datus suurem jõukamates demokraatlikes heaoluriikides, siis viimasel kümnendil on täheldatud 
naiste esindatuse kiiret kasvu kvootide jmt meetmete toel just globaalses lõunas8 (Dahlerup, 2018). 

7 Erandiks on vähese tuntusega kandidaadid, kelle puhul meestel on naistega võrreldes rohkem lootust valijate poolehoidu võita (Allik, 
2015).

8 Mõisted globaalne lõuna ja globaalne põhi viitavad maailma riikide sotsiaal-majanduslikule ja poliitilisele jaotusele kaheks piirkonnaks, 
kus globaalse põhja (Euroopa, Põhja-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, osa Aasia) riikide ja elanike käes on enamik maailma rikkusest 
ja privileegidest.
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Nii ongi Rootsi esimese globaalse põhja riigina naiste esindatuselt parlamendis alles seitsmendal 
kohal (ligi 48% naisi nimistu koostamise aluseks võetud 2019. aastal), esikolmiku moodustavad aga 
Rwanda (61%), Kuuba (53%) ja Boliivia (53%). Eesti asub selles pingereas 193 riigi hulgas 59. kohal. 
(Inter-Parliamentary Union, 2020)

Ka EL-i riikide parlamentides on naiste osatähtsus viimase kümnendi jooksul kasvanud9 ning oli 
2020. aasta lõpus keskmiselt 32,7% (EIGE, s. a.). Seejuures on naiste esindatus eri riikides väga 
erinev, varieerudes 12,6%-st Ungaris pea 50%-ni Rootsis. Eesti asetub selles edetabelis EL-i kesk-
misest madalamale, 14. kohale (vt joonis 4).

Joonis 4. Naiste osatähtsus (%) EL-i riikide parlamentides 2020. aasta IV kvartalis. Andmed: EIGE

Kuigi EL-is keskmiselt on naiste osakaal kasvanud, kulub juhul, kui valimissüsteemides ja -tege-
vustes midagi ei muudeta ning muutus toimub sama tempoga, soolise tasakaalu saavutamiseks 
kõigi liikmesriikide parlamentides veel vähemalt 12 aastat – seejuures keskmiselt kuus aastat neis 
riikides, kus on kehtestatud sookvoodid, ja 22 aastat riikides, kus naiste esindatuse suurendami-
sega sihitatult ei tegeleta (EIGE, 2019b). 2020. aastal on soolise tasakaalu saavutanud või sellele 
väga lähedal vaid kaheksa EL-i liikmesriiki: Austria, Portugal, Taani, Prantsusmaa, Belgia, Hispaania, 
Soome ja Rootsi. On oluline märgata, et soolise tasakaalu piiri on ületanud vaid need riigid, kus 
sooline võrdsus on üheks alusväärtuseks (Põhjamaad) või kus parlamendivalimistel on kehtesta-
tud kohustuslikud sookvoodid10.

9 Kuigi trend on tõusev, tuleb meeles pidada, et kasv ei ole alati lineaarne ja eri valimistsüklites võib esineda ajutisi hüppeid nii üles kui ka 
alla. Kiirem kasv on toimunud neis riikides, kus on kehtestatud sookvoodid (EIGE, 2019b).

10 2020. aastal olid seadusega kehtestanud sookvoodid 11 EL-i riiki: Prantsusmaa, Belgia, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Kreeka, Horvaa-
tia, Poola, Iirimaa, Itaalia ja Luksemburg (EIGE, 2019b).
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Naiste mõjuvõimu parlamendis näitab hästi see, kas neil on ligipääs spiikriametile ning kas ja milli-
seid parlamendikomisjone nad juhivad. Erinevalt parlamendimandaatidest ei käi nende ametikoh-
tade jagamine valijate abiga, vaid otsustavaks saab erakondade ja fraktsioonide ning nende liidrite 
meelestatus. Arvestada tuleb sellega, et Riigikogu on tugevalt segregeeritud nii vertikaalselt, st 
kõrgematel ametikohtadel on sagedamini mehed, kui ka horisontaalselt, st naised ja mehed on 
tegevad eri valdkondades.

Kaheksa parlamendi koosseisu vältel on olnud kümme Riigikogu esimeest, neist kolmel korral on 
seda rolli ainsa naisena täitnud Ene Ergma aastatel 2003–2006, 2007–2011 ja 2011–2014. Riigikogu 
aseesimehe rolli on erinevate koosseisude vältel alates taasiseseisvumisest täitnud 23 inimest, 
neist vaid kuus on olnud naised. (Riigikogu koduleht, s. a.) Alates 2015. aastast pole naistel Riigi-
kogu juhatusse asja olnud.

Riigikogu komisjonide juhtimises on naiste osalus samuti pigem tagasihoidlik ning võrreldes 
naiste osakaaluga parlamendis oluliselt kesisem. Komisjonide juhid ja asejuhid on valdavalt mehed 
(88,1% kõigist esimeestest ja 77,2% aseesimeestest) ning naised on ühtviisi alaesindatud nii alatiste 
(17,6% naisi) kui eri-, probleem- ja uurimiskomisjonide (16,9% naisi) juhtide hulgas (Anniste et al., 
2020). Selle näitajaga jääb Eesti kaugele maha paljudest teistest Euroopa riikidest – EL-is on parla-
mendikomisjonide juhtidest naisi keskmiselt 28% (EIGE, 2019a).

Valdkondade vahel jaguneb naisjuhtide osatähtsus komisjonides üsna stereotüüpselt. Naised on 
sagedamini olnud sotsiaal- ja kultuurivaldkonna ning EL-iga seotud komisjonide juhid või aseju-
hid, kõige harvem on naised juhtinud riigikaitse/julgeoleku, maaelu ja õiguse valdkonna komisjone 
(Anniste et al., 2020). Seejuures pole õigusvaldkonna komisjonides olnud kunagi ühtki naissoost 
juhti või asejuhti ning keskkonna, maaelu ja välispoliitika komisjonides on naiste laeks jäänud 
mõnel harval juhul asejuhi positsioon (ibid.). Ka teistes EL-i riikides on naised sagedamini sotsiaal- 
ja kultuurivaldkonna ning taristuga seotud komisjonide juhid ning harvem baasfunktsioonide (st 
kaitse, õiguse, välis- ja sisepoliitika) ja majandusvaldkonna komisjonides. Siiski ületavad EL-i riikide 
keskmised naiste osakaalud Eesti näitajaid oluliselt ning naiste võimalusi parlamendi tööprotses-
side mõjutamiseks hinnatakse Eestis teiste EL-i riikidega võrreldes kesiseks11. (EIGE, 2019a)

Vahel satuvad naised ka valitsusse, kuid kaitseministriks neil asja ei ole
Arvestades kokku kõigi ministrite kõik valitsemispäevad alates 1990. aastast kuni Jüri Ratase 2019. 
aastal moodustatud valitsuse ametisse astumiseni, selgub, et naised on Eesti riiki valitsenud 23 
777 ning mehed 129 841 päeva (Anniste et al., 2020). Seega on naised valitsenud alla viiendiku ajast 
ning võib üsna kindlalt väita, et neil on kõrgemale riigivõimule meestest keerulisem ligi pääseda.

Kui valitavates otsustuskogudes nii kohalikul kui riigi tasandil on naiste osakaal vaikselt kasvanud 
ja üsna stabiilne, siis ministripositsioonide puhul sellist kindlat trendi ei ole ja naiste osatähtsus 
valitsustes kõigub suurelt (vt joonis 5). Teistest enam on naisi ametisse nimetanud Reformiera-
kond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Kõige rohkem, st 22-st ametisse nimetamise 
korrast kümnel12, määras naissoost ministreid ametisse Taavi Rõivase esimene, 2014. aastal kokku 

11 Hinnangu andmisel võetakse peale vertikaalse ja horisontaalse segregatsiooni arvesse ka diskrimineerimisvastaste reeglite ja eeskir-
jade olemasolu parlamendis. Eestis soolist diskrimineerimist keelavat reglementi Riigikogus otseselt kehtestatud ei ole.

12 Arvestatud on ka sama inimese korduvaid ametisse nimetamisi, st kui ühe peaministri juhitud valitsuse valitsemisaja jooksul määrati 
sama isik eri ajal erinevatele ministrikohtadele, siis analüüsis on see arvestatud kahe eraldi ametisse määramisena.
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kutsutud valitsus. Naisministreid oli rohkem ka Siim Kallase 2002–2003. aasta valitsuse ajal (10-st 
ametisse nimetatust olid viis naised), Taavi Rõivase 2015–2016. aasta valitsuses (15-st ministriks 
nimetatust viis) ning Jüri Ratase 2016–2019. aasta valitsuses (17 ametisse määratust olid kuus nai-
sed). (Anniste et al., 2020) 26. jaanuaril 2021. aastal astus ametisse esimene naise juhitud valitsus 
Eestis ning peaminister Kaja Kallase valitsuse 14 ministriametist seitse (s.o 47%) kuulub naistele. 
Uue valitsuse moodustamisel lähtus Kallas teadlikult soolise võrdsuse aspektist ning vähemalt het-
keks on Eesti ministriportfellide jaotuses sooline tasakaal saavutatud.

Joonis 5. Naistele määratud ministrikohtade osatähtsus (%) valitsustes aastatel 1990–2019. Allikas: 
Anniste et al. (2020), Vabariigi Valitsuse koduleht

Naistele antakse ministriportfelle meestest harvemini ka enamikus teistes EL-i riikides, kuid eri-
nevalt Eestist on naiste osatähtsus EL-is aja jooksul stabiilselt kasvanud (European Commission, 
2019). 2020. aasta lõpus oli naisi keskmiselt 33% kõigist EL-i riikide ministritest, kuid erinevused 
riikide vahel on väga suured: edetabeli tipus troonib Soome, kus pea 55% ministritest on naised, 
Malta napilt alla 8% naisministrite osakaaluga on viimane (EIGE, s. a.). Veel 2020. aasta lõpus pol-
nud kiita ka Eesti positsioon, sest vaid kahe naisministriga asetusime 27 EL-i riigi seas tagant kol-
mandale kohale Kreeka ja Rumeenia vahel. 2021. aasta jaanuaris ametisse astunud uue valitsu-
sega, kus 47% ministriportfellidest on naiste käes, tõusis Eesti kaheksandale kohale ja kuulub nüüd 
nende kümne EL-i riigi hulka, kus on sooliselt tasakaalus valitsused (vt joonis 6).
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Joonis 6. Naiste osatähtsus (%) EL-i riikide ministrite hulgas 2020. a IV kvartalis. Andmed: EIGE (s. a.)

Lisaks naiste vähesusele on murekohaks portfellide sooliselt segregeerunud jaotumine. Nais-
tele kuuluvad EL-i liikmesriikides sagedamini sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna portfellid, 
meestele aga majanduse, rahanduse, õiguse, riigikaitse ja siseturvalisusega seotud ministriposit-
sioonid (European Commission, 2019). Sarnast tendentsi võib märgata ka Eesti valitsustes. Naised 
juhivad sagedamini välispoliitika, kultuuri, sotsiaalpoliitika, hariduse ja rahvastiku valdkonda ning 
üksikutel kordadel on nad olnud ka rahandusministri, siseministri, keskkonnaministri, tervise- ja 
tööministri ning põllumajandusministri rollis (Anniste et al., 2020). Kolmekümne aasta vältel pole 
Eestis olnud ühtegi naissoost kaitseministrit (ibid.) ning alles 2021. aasta alguses ametisse astunud 
valitsuses täidab naine esimest korda justiitsministri rolli.

EL-i riikide valitsuste juhid on valdavalt mehed. Vaid viies riigis on 2021. aasta alguses naissoost 
peaminister: Soomes, Taanis, Saksamaal, Leedus ja Eestis (EIGE, s. a.). Eesti sai naissoost peami-
nistri alles teisel katsel – kuigi Reformierakond võitis Kaja Kallase eestvedamisel 2019. aasta par-
lamendivalimised, moodustas poliitiliste kokkulepete tulemusel valitsuse hoopis valimistel teiseks 
tulnud Keskerakond Jüri Ratase juhtimisel, kaasates sinna Isamaa ja EKRE. Kallas sai valitsuse moo-
dustamiseks võimaluse 2021. aasta jaanuaris, kui Jüri Ratas taandus peaministri kohalt seoses 
Keskerakonda tabanud korruptsioonikahtlusega.
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Eesti kuulus maailmas eksklusiivsesse naissoost presidendiga  
riikide gruppi
Läbi aegade on Eesti presidendiks kandideerinud kuus naist: Lagle Parek13 (1992), Siiri Oviir 
(1996), Ene Ergma (2006) ning Mailis Reps, Marina Kaljurand ja Kersti Kaljulaid (2016) (Vabariigi 
valimiskomisjon, s. a.). Nimetatud kuus naist moodustavad vaid neljandiku kõigist iseseisvuse taas-
tamise järel presidendivalimisteks üles seatud kandidaatidest. 2016. aastal toimunud presidendi-
valimistel olid aga pooled eri voorudes üles seatud kandidaatidest naised ning peale mitut vooru 
Riigikogus, valimiskogus ja taas Riigikogus valiti Eesti Vabariigi presidendiks esimest korda naine 
– Kersti Kaljulaid.14

Naine riiki juhtimas on maailma mastaabis endiselt haruldane. Naiste võimu indeksi kohaselt on 
193 riigi juhtidest vaid 13 presidenti (6,7%) naised (Women and Foreign Policy Program, 2020). EL-i 
liikmesriikides on 2021. aasta hakul lisaks Eestile naissoost president veel vaid Kreekas ja Slovak-
kias (EIGE, s. a.). 2021. aasta alguses sai Eestist seoses Kaja Kallase peaministriks tõusmisega ainus 
riik maailmas, kus mõlemad valitud riigijuhid olid naised (Hankewitz, 2021).

Euroopa Parlamendis pääsevad naised paremini pildile
Viimased Euroopa Parlamendi (EP) valimised olid märgilised, kuna esimest korda ületati soolise 
tasakaalu künnis: naised täidavad 304 kohta 747 kohast (40,7%) ning pooled liikmesriikide esindu-
sed on samuti sooliselt tasakaalus. Ka viimane Euroopa Komisjon, mida esimest korda juhib nais-
soost president, Ursula von der Leyen, on senistest paremini sooliselt tasakaalustatud (12 naist 
ja 15 meest). (EIGE, 2019b) Volinike hulka kuulub ka Kadri Simson, kes vastutab energeetika vald-
konna eest.

Eesti naised on olnud EP valimistel riigisisestest valimistest edukamad. Kuigi kandidaatide ja man-
daadi saanute hulgas pole üldjuhul soolise tasakaalu piiri ületatud – erandiks vaid üle-eelmised, 
2014. aastal toimunud valimised, mille tulemusena pooled Eesti eurosaadikutest olid naised –, on 
naiste osakaal valituks osutunute hulgas olnud kõrgem kui kandidaatide seas (vt ka joonis 7).

Joonis 7. Naiste osatähtsus (%) Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide ja mandaadi saanute 
seas Eestis. Andmed: Vabariigi valimiskomisjon

13 Esitati ka Miina Hindi kandidatuur, kuid ta loobus kandideerimast enne kandidatuuri kinnitamist vabariigi valimiskomisjonis.

14 Artikli ilmumise ajaks on ametisse astunud uus, 2021. aastal valitud president Alar Karis. Karis valiti presidendiks Riigikogu II hääletus-
voorus, 2021. aasta presidendivalimistel ühtki naist presidendikandidaadina üles ei seatud.
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Naiste suuremat edu EP valimistel võib seostada sellega, et Eesti elanikud hääletavad just neil vali-
mistel KOV-i ja Riigikogu valimistega võrreldes sagedamini naiste poolt: vastavalt 28% EP ja 20% 
riigisisestel valimistel (Turu-uuringute AS, 2016). 2019. aasta EP valimiste tulemus oli soolise tasa-
kaalu vaatest märksa kesisem ning kopeerib KOV-i ja Riigikogu valimiste tulemusi – kandidaatide 
hulgas oli naisi pea kolmandik, kuid mandaadi saanutest 28,6%.

Naiste esindatuse suurendamise kiirteeks peetakse sookvoote
Nagu eespool viidatud, võtab soolise võrdsuse saavutamine Eesti poliitikas juhul, kui me prae-
guses tegevuses midagi ei muuda, ning eeldusel, et areng jätkub senisega samas tempos, veel 
vähemalt paarkümmend aastat (EIGE, 2019b). Kui soovime, et naiste võrdne esindatus ühiskon-
naelu puudutavate küsimuste otsustamisel ja võimu juures saavutataks varem, on seda vaja läbi-
mõeldud strateegiatega toetada.

Naiste poliitilise esindatuse tagamiseks kasutatavad strateegiad võib jagada kolmeks: retoo-
rilisteks strateegiateks, toetavateks tegevusteks ja positiivseteks erimeetmeteks. Retoorilised stra-
teegiad kätkevad naiste huvide ja vajaduste toetamist ning nende arvestamist erakonna või otsus-
tuskogu tegevusprogrammides. Toetav tegevus tähendab seda, et naiste osaluse suurendamine 
on eesmärgiks seatud ning selle nimel pakutakse naistele igakülgset abi, nt koolitust, mentorlust, 
rahastust. Positiivsed erimeetmed viitavad aga kvootide kehtestamisele, seejuures on need meet-
med alati ajutised. (Lovenduski, 1993)

Just kvoote peetakse sageli nn kiirteeks soolise võrdsuse edendamisel (Dahlerup, 2005; Lépinard & 
Rubio-Marín, 2018). Kvoodid toetavad esmapilgul eeskätt naiste kirjeldava esindatuse saavutamist, 
kuid võimalikult suurearvulise ja mitmekesise naiste esindatuse kaudu kätkevad need ka võima-
lust tagada sisuline esindatus (Dahlerup, 2007). Sookvoodid vabastavad üksikud naised survest ja 
asetavad põhivastutuse naiste määramise eest neile, kes kontrollivad valimisnimekirja koostamise 
või määratavale kohale sobivate inimeste leidmise protsessi (Dahlerup, 2005). Selle käiguga saavu-
tatakse naiste suuremat osalust takistanud tingimuste, olgu selleks diskrimineerimise, soostereo-
tüüpidest kantud käitumise või negatiivse seisukoha murdmine ja hoiakute muutumine (George 
et al., 2020).

Poliitikas kasutatakse peamiselt kahte tüüpi kvoote: kandidaatide kvoote või reserveeritud man-
daate (Dahlerup, 2005). Esimesel juhul on kindlaks määratud, milline peab olema naiste osakaal 
valimisnimekirjades, ning kvoodid võivad olla vabatahtlikud või õigusaktidega sätestatud (Dahle-
rup, 2005; Lépinard & Rubio-Marín, 2018). Reserveeritud mandaatide puhul on valitavas või mää-
ratavas kogus (nt parlament või valitsus) teatud hulk kohti naistele reserveeritud. EL-is on valdavalt 
kasutusel vabatahtlikud kandidaadikvoodid, mis esitatakse valimisnimekirjades (EIGE, 2019b) ning 
mis eri riikides eelnevad sageli seadusega sätestatud kvootidele (Lépinard & Rubio-Marín, 2018). 
Kvoodid võivad olla ka sooneutraalsed ning sellisel juhul ei määrata kindlaks naiste minimaalset 
osakaalu nimekirjades või otsustuskogudes, vaid lähtutakse sellest, milline on mõlema soo esin-
dajate väikseim lubatud osatähtsus, nt nii mehi kui naisi peab olema otsustuskogus vähemalt 40% 
(Dahlerup, 2005).
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Naiste suuremat osalust toetavaid meetmeid, eriti sookvoote,  
Eestis ei pooldata
Selle, kes pääsevad kohaliku, riikliku või Euroopa tasandi valitavatesse kogudesse või nimetatakse 
poliitilisele ametikohale, määravad eelkõige erakonnad, sest just nemad on väravavahiks poliiti-
kasse soovija ja otsustuskogudesse pääsemise vahel (EIGE, 2019b). Parteide mõjuvõim pole Eesti 
eripära, vaid riigist ja valimissüsteemist võrdlemisi sõltumatu rusikareegel (Dahlerup, 2018). Era-
konna organisatsioonikultuuri ja juhtfiguuride rolli rõhutavad ka Eesti naispoliitikud, tõdedes, et 
kui otsuseid tehakse kitsas ringis mitteformaalselt ning võtmeisikute hoiakud ei ole naiste suhtes 
soosivad, on naistel keeruline poliitilist karjääri teha (Ester et al., 2020).

Viimasel kümnendil on erakondade rolli naiste võimaluste avardamisel märgatud ka Eestis, kuid 
tõsiseltvõetavaid samme on astutud vähe. Erandina võib välja tuua 2017. aasta aprillis Sotsiaal-
demokraatliku Erakonna algatusel Riigikogule esitatud eelnõu nn triibuliste15 valimisnimekirjade 
kehtestamiseks KOV-i, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel. Eelnõus nähti ette, et valimiste 
üleriigilistes nimekirjades peab olema esimese 20 kandidaadi seas vaheldumisi asetatuna võrdselt 
mehi ja naisi (Riigikogu, 2017). Eelnõu lükati 2017. aasta juunis Riigikogu täiskogus põhiseadus-
komisjoni ettepanekul ülekaaluka häälteenamusega tagasi, põhjendades seda vajadusega tagada 
võrdõiguslikkus muude meetmetega kui seaduses kehtestatud sookvootidega, samuti viidati asja-
olule, et meile eeskujuks olevas Põhjalas on naiste poliitiline esindatus saavutatud ilma kvoote 
kehtestamata (Kuus, 2017).

Tõrjudes sookvootide kehtestamise ideed viitega sellele, et Põhjamaades saavutati sooline 
tasakaal otsustuskogudes kohustuslikke kvoote kehtestamata, unustatakse, et neis riikides on 
sotsiaalne õiglus ja sooline võrdsus ühiskonna alusväärtuste hulgas ning naiste kaasamisele ja 
toetamisele on erakondades alates 1980. aastatest eri meetmetega, sh erakondades vabatahtli-
kult kehtestatud kvootidega, järjepidevalt tähelepanu pööratud (vt ka nt Anniste et al., 2020; Frei-
denvall, 2018; Rolandsen Augustín et al., 2018; Teigen, 2018). Mis veelgi olulisem – kolmandikuni 
küündiva naiste esindatuse saavutamiseks kulus kohustuslikke sookvoote kehtestamata mituküm-
mend aastat (Dalherup, 2007).

Eesti avalik arvamus on kvootide kehtestamise suhtes leigelt meelestatud ning pigem eelis-
tatakse teisi, vähem sekkuvaid meetmeid. Sookvootide (nn reserveeritud mandaatide) kehtesta-
mist Riigikogule toetab vaid 15% Eesti inimestest. Pisut üle kolmandiku (39%) elanikest leiab, et 
tõhusaks naiste osakaalu suurendamiseks on oluline, et tipp-poliitikas oleks väljapaistvaid naisi. 
Veidi enam kui veerand (28%) peab tähtsaks, et parteid määraksid naisi valimisnimekirjadesse 
võrdselt meestega. Viiendiku (19%) hinnangul tuleks kutsuda valijaid üles naiste poolt hääletama. 
Lisaks näeb väike osa elanikkonnast (5%) lahendusena ainult naistest koosneva erakonna loomist. 
(Turu-uuringute AS, 2016) Paradoks seisneb selles, et eelistatumad lahendused – silmapaistvad 
naissoost tipp-poliitikud, erakondade valmisolek naiste valituks saamist toetada, määrates neid 
senisest märksa enam valimisnimekirjadesse või toetades nende kampaaniat, ning valijate valmis-
olek naiste poolt hääletada – ei teki spontaanselt ega pruugi naiste esindatust suurendada.

Kindlasti ei tee paha naiste erakonna lisandumine meie poliitilisele maastikule. Analüüsid on kinni-
tanud selle potentsiaali naiste osaluse suurendamisel (Shreeves et al., 2019), kuid sellisele võima-
lusele on liialt vähe tähelepanu pööratud (Cowell-Meyers, 2016). Kahtlemata on ka silmapaistvate 

15 Ka nn tõmblukusüsteem.
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naiste olemasolu poliitikas tähtis ning see võib positiivselt mõjutada valijate ja poliitiliste ringkon-
dade meelestatust naispoliitikute suhtes. Siiski kätkevad mõlemad lähenemisviisid endas tugevat 
ohtu naiste kui grupi taandamiseks käputäiele stereotüüpsetele omadustele ja seeläbi ka margi-
naliseerimiseks. Et naiste osalus ei jääks pelgalt kirjeldavaks, vaid oleks ka sisuline, on vaja naisi 
üle kogu poliitilise spektri, st kõigis poliitikamaastikul tegutsevates erakondades. Vaid piisavalt 
paljude erineva elukogemuse ja maailmavaatega naiste osalemine poliitiliste organisatsioonide 
tegevuse eri tasanditel (peale fraktsioonide ka erakondade juhtkondades, mitte vaid lihtliikme või 
kohaliku aktiivi tasandil) viib poliitilise kultuuri, prioriteetide ja hoiakute muutuseni.

Et naised jõuaksid tipp-poliitikasse ja valijad saaksid naisi valida16, on vaja, et naisi oleks erakon-
dade juhtkondades ja valimisnimekirjades piisavalt. See aga eeldab, et erakonnas väärtustatakse 
naiste osalemist poliitikas ja soolise võrdsuse poole püüdlemist ning olemas on ka valmisolek selle 
nimel sihipäraselt tegutseda. Siinkohal ei tähenda tegutsemine pelgalt valmisolekut määrata kan-
dideerimise või poliitilise ametikoha vastu huvi tundvaid naisi nimekirjadesse või ametikohtadele, 
vaid aktiivset ja teadlikku tegutsemist naiste värbamise, innustamise ja julgustamise nimel. 
Kui sellist valmisolekut parteides pole ja meie sihiks on naiste osakaalu suurendamine, on ainus 
tõhus võimalus erakondi (ajutiselt) kehtestatud nõuetega motiveerida.

EL-i riikide võrdlusandmed kinnitavad, et kvoodid on tõhus meede naiste osaluse kiireks suu-
rendamiseks (EIGE, 2019b). 11-s EL-i liikmesriigis on seadusega kehtestatud sookvoodid parla-
mendivalimisteks (ibid.), nt on kasutuses nii tõmblukusüsteem, 50% naiskandidaatide nõue kui 
ka eri soost kandidaatide vähemalt 40 : 60 osakaalu nõue (EIGE, 2019a). Lisaks on 19-s EL-i liik-
mesriigis vähemalt üks erakond, kus on vabatahtlikult sookvoodid kasutusele võetud (Lépinard & 
Rubion-Marín, 2018a). Et tagada naiste osalemine poliitikas ja suurendada seda, on võetud kvoo-
did kasutusele 127 riigis üle maailma (International IDEA …, s. a.).

„Katsu olla vähem naine ja ole rohkem nagu poliitik!“17

Hoolimata sellest, et naistel on suuremas osas Euroopas ja Põhja-Ameerikas olnud võimalus polii-
tikas kaasa lüüa, st erakondade töös osaleda, valimistel kandideerida ja valida juba sadakond aas-
tat, on naised nii kohaliku, riikliku kui rahvusvahelise tasandi otsustajate seas endiselt vähemuses. 
Sajandipikkune poliitikas tegutsemine on küll murdnud mitmed algsed hirmud ja eelarvamused 
selle kohta, kas naised võimupositsioonidele sobivad, kuid poliitikuametiga seotud ühiskondli-
kud normid ja ootused peegeldavad tänini pigem neid omadusi, mida traditsiooniliselt on seotud 
meeste ja mehelikkusega (George et al., 2020). Seetõttu peavad naised poliitikas kasutama mees-
test erinevaid strateegiaid (George et al., 2020; Sapiro & Walsh, 2002), olema valmis tunnustuse 
saavutamiseks rohkem tööd tegema, kompama soorollide piire (George et al., 2020; Wilcox et al., 
2003), taluma ebapädevaks tembeldamist (Jones, 1993) ning suuremat hukkamõistu ebaõnnestu-
mise või reeglitest üleastumise korral (George et al., 2020).

Alates 2000. aastate algusest on üha enam uuritud seda, millised on ootused naistele valdkonda-
des või rollides, kus tavapäraselt on tegutsenud mehed, ja kuidas naised nende ootustega toime 
tulevad. Nii on uuritud näiteks naisi ja töökultuuri inseneride seas (nt Faulkner, 2009; Powell et al., 
2009), naisjuhte (vt ka Mavin & Grandy, 2012), naisi teaduses (nt Spanó, 2020). Vähemal määral on 
analüüsitud seda, mil moel lahendavad naised rollikonflikti poliitikas.

16 Nagu eespool viidatud, ei tulene naiste väike esindatus Eesti valitavates kogudes mitte valijate soovimatusest naisi valida, vaid naiste 
vähesusest erakondade valimisnimekirjades (Allik, 2015).

17 Keit Pentus-Rosimannus projekti „Naised poliitikas“ kogemusloos (www.naisedpoliitikas.ee).
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Nii nagu teistel traditsiooniliselt meeste pärusmaaks olnud aladel, tähendab ka poliitikas naisena 
tegutsemine pidevat kahe vastandliku rolliootuse – n-ö normile vastava naise ja normile vastava 
poliitiku rolli – tasakaalustamist. Püüd üheaegselt sobituda nii meestele kui ka naistele omista-
tud rollide ja väärtustega on raske. Kerge pole ka meessoost poliitikutel, sest nemadki peavad 
paigutuma etteantud stereotüüpsete ootuste raami ning võimalusi poliitikat ja poliitikuks olemist 
sellest normist erinevalt „teha“ on vähe. Ühiskonnas, kus valitseb tugev usk meeste ja naiste maa-
ilmade ning rollide lahknevusse, on naiste ülesanne sobituda korraga mõlemasse rolli siiski keeru-
lisem. Seda, kuidas vastuolulised rolliootused ja identiteedid Eesti poliitikute tegevuses ja oma rolli 
mõtestamises peegelduvad, uurisin 2010. aastate alguses (Biin, 2015) ning uuesti vaatasid teemat 
mõttekoja Praxis uurijad 2020. aastal (Ester et al., 2020).

Eelmise kümnendi alguses paljastus Riigikogu naissaadikute narratiivides sellest, millisena nad 
näevad poliitikat, poliitikuid ja iseennast poliitikuna, kolm peamist nn positsioonide18 kobarat: polii-
tikas olemise õigustamine ja põhjendamine, poliitikuks sobimise rõhutamine ja naistele seatud 
rolliootustele vastamine (Biin, 2015). Lühidalt kokku võttes peegeldus naispoliitikute narratiivses 
identiteediloomes tugev usk naiste ja meeste maailmade lahknevusse, kusjuures poliitika kuu-
lus selgelt meeste maailma. Seetõttu pidi naine poliitikas põhjendama, miks ta seal on, tõestama, et 
tal on vajalikud eeldused poliitikuks saamiseks ning ta toob lisaväärtust, kinnitama emakohustuste 
eeskujulikku täitmist ning vastama kõigile teistele naiselikkuse mudeli osadele, st olema sõltuv, 
hooliv, altruistlik ning soovitatavalt ka hea välja nägema ja meeskolleegide komplimente nautima. 
Silma torkas vastandumine feminismile ning rõhutatud distantseerumine naiste õiguste ja soolise 
võrdsuse eesmärkidest. Hoolimata sellest, et naispoliitikutel oli tagataskust võtta mõni kogemus 
naisena poliitikas tegutsemise raskuste kohta, valitses neoliberalistlikule mõtteviisile omane aru-
saam, et igaüks peab iseenda koha eest ise võitlema.

Mõttekoja Praxis projekti „Naised poliitikas“ raames 2020. aastal tehtud intervjuud vajavad soolis-
tatud narratiivide väljaselgitamiseks veel analüüsi. Siiski annavad esmased tulemused alust loota, 
et kümne aastaga on poliitikas tegutsevate naiste positsioonid muutunud (Ester et al., 2020). Endi-
selt on olemas surve olla tõsiseltvõetava poliitiku kõrval ka tõsiseltvõetav naine – ühtaegu peab 
olema resoluutne, professionaalne, empaatiline ja lahke, täitma emarolli (aga mitte töö arvelt!) ja 
hoolitsema oma välimuse eest (aga mitte liiga palju!). Kui kümmekond aastat tagasi võtsid naised 
selle surve omaks ja lõid oma poliitiku-identiteedi läbi nende nõuete prisma, siis nüüd käsitlevad 
naispoliitikud seda avaliku arvamuse, kolleegide või ajakirjanduse poolse survena ise sellega 
samastumata. Selline nihe hoiakutes annab lootust, et kui rollisurvet tajutakse välisena ja seda 
ei võeta omaks, siis tunnistatakse poliitikas tegutseda soovivate naiste ees seisvaid raskusi ning 
ollakse üha enam valmis ka teisi naisi sel teel toetama.

Lisaks poliitikute endi nägemusele tõelisest poliitikust on oluline poliitika ja poliitikute kujuta-
mine avalikus diskursuses. Avaliku arvamuse, sh poliitikuid puudutavate hoiakute kujundamisel, 
on võtmeroll meedial. See, kas naispoliitik pääseb meediasse ning millisel viisil tema tegevust ja isi-
kut kajastatakse, mõjutab ka valijate seas tuntuse saavutamist. Mirjam Allik (2015) on valijate käitu-
mist analüüsides leidnud, et kuigi üldiselt on Eesti valijad naiste suhtes soosivad, on laia tuntuseta 
naiskandidaatidel vähe tuntud meestega võrreldes keerulisem hääli saada. Seega võimaldab asja-
lik ja positiivne kajastus naispoliitikutel vajalikku tuntust koguda ja suurendab šanssi valimiseduks.

18 Positsioneerimisteooria kohta lähemalt vt Davies & Harré (1999).
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2019. aasta parlamendivalimistele eelnenud perioodi meediakajastuste analüüs19 näitab, et kuigi 
nais- ja meeskandidaate kajastati enam-vähem sama palju, olid erinevad nii teemad, millest eri 
soost poliitikud kõnelesid, kui ka poliitikute tegevuse ja seisukohtade kajastamise tonaalsus (Ester 
et al., 2020). Teemadering on stereotüüpne: naised kõnelevad sagedamini hariduse, tervise, lõi-
mumise, keskkonnahoiu ja sotsiaalvaldkonnaga seotud teemadel, mehed arutlevad julgeoleku, 
välispoliitika ja majanduse üle. Ka käsitluste ülesehitus erineb. Mehed olid neist rääkivate persoo-
nilugude peakangelased, kelle isikut tõsteti esile ja tegevust tunnustati ka juhul, kui loo keskmeks 
oli intriig. Naisi kajastavatesse lugudesse põimiti enamasti sisse poliitiku pere- ja eraelulisi detaile, 
loo kangelanna oli sageli taandatud üheks tegelaseks paljude seas, käsitlus oli meespoliitikutega 
võrreldes kriitilisem ning kohati ka seksistlik ja halvustav. Mis eriti kurb – artikleid, mis oleksid nais-
poliitikuid ametialaselt tunnustanud, valimiste-eelsel perioodil ei ilmunud.20

Seega kujutatakse poliitikuid traditsiooniliselt mehelikeks peetud omaduste, nagu jõulisuse, enese- 
ja otsusekindluse, järeleandmatuse, otsekohesuse jms abil ning naispoliitikutelt oodatakse kahe 
vastandliku rolli üheaegset täitmist. Naispoliitikud tajuvad, et meedia hoiab ülal survet olla korraga 
superpoliitik ja supernaine. (Ester et al., 2020) Sellest olukorrast on naistel pea võimatu võitjana 
väljuda. Kuigi poliitikas tegutsevad naised neid nõudmisi enam nii kergelt omaks ei võta, mõjutab 
see siiski avalikkuse hoiakuid ning naispoliitikute võimalusi poliitiliseks eneseteostuseks.

Eesti poliitika vajab raputust, mitte tasast naiste lisamist
Alates iseseisvuse taastamisest 1991. aastal on naiste esindatus Eesti poliitikas tasapisi kas-
vanud. KOV-i volikogudes ja Riigikogus on naiste osatähtsus jõudnud nn kriitilise massi ehk kol-
mandiku lähedale, kuid soolist tasakaalu saavutatud pole. Euroopa Parlamendis on Eesti naised 
olnud edukamad, napsates mandaate rohkem, kui naiste osakaal kandidaatide seas loota lubaks. 
Rõõmustamiseks pole aga põhjust – naiste esindatuse kasv nii KOV-i volikogudes kui Riigikogus 
on viimasel kümnendil peatunud, olles viimaste valimiste järel isegi kerges langustrendis. Nimelt 
moodustasid 2020. aastal naised u 28% nii KOV-i volikogude, Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi 
Eesti saadikutest. Näib, et kümne aasta eest Mirjam Alliku (2010) tõstatatud mure naiste osaluse 
iseenesliku kasvu pidurdumisest ja lae saavutamisest on põhjendatud. Vähenenud on ka nende 
inimeste hulk, kes leiavad, et naisi oleks poliitikasse juurde vaja (Turu-uuringute AS, 2016). Kas 
tegu on uue trendi või juhusliku kõikumisega, on vara öelda. Julgemad või pessimistlikumad võivad 
seda nihet seostada avalikus diskursuses jõuliselt esile kerkinud rahvuskonservatiivse ning soolist 
võrdsust väärtusena hülgava ideoloogiaga.

Määratavatel poliitilistel ametikohtadel on naiste osakaal pigem juhuslik. Naisi on vähe 
nii kohaliku tasandi kui Riigikogu (komisjonide) juhtide seas ning meestest harvem antakse neile 
ministriportfell. Kuigi 2021. aasta alguses ametisse asunud Kaja Kallase valitsuses on ministriko-
had jaotatud pea võrdselt, näitab varasem kogemus, et naiste osakaal kõigub valitsusest valitsusse 
tugevalt. Lisaks on valdkonnad, kus mehed ja naised juhtidena tegutsevad, soostereotüüpselt jao-
tunud.

19 Kuigi meeste ja naiste kujutamist meedias on meilgi varem uuritud, on naispoliitikute meediakajastuse uurimisele Eestis seni harva 
keskendutud. Üksikuid erandeid siiski leidub (nt Lindma, 2004), kuid needki jäävad 2000. aastate algusesse.

20 Analüüsiti 2019. aasta Riigikogu valimiste eelsel perioodil (03.01.–02.03.2019) ilmunud artikleid, mille kogumiseks kasutati meediamo-
nitooringu keskkonda Station ning Eesti Rahvusringhäälingu eestikeelseid valimisdebatte Vikerraadios ja ETV-s.
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Oleks naiivne eeldada, et ilma naiste osalust eraldi eesmärgiks seadmata saavutatakse valita-
vates kogudes sooline tasakaal. Sellist pessimismi toetab ka teiste EL-i riikide kogemus: naiste 
jõudsat edenemist poliitikas saavad tähistada need riigid, kes on selle eesmärgiks seadnud ja kus 
on toetav väärtusruum või kehtestatud sookvoodid. Süüdistavalt võib siinkohal näpuga näidata 
erakondadele, kel ei jagu piisavat huvi ja motivatsiooni toetada naiste edenemist poliitikas, aga ka 
avalikkuse leigele suhtumisele, mistõttu puudub selge ühiskondlik tellimus naiste senisest pare-
maks esindatuseks.

Ka ajakirjandus, mis poliitikat mõtestab ja kajastab, ei ole süüst prii. Poliitika ei toimu vaakumis 
ning selleks, et naised saaksid senisest arvukamalt ja tõhusamalt poliitikas osaleda, on oluline 
ka selle ümber toimuv. Seni, kuni naisi asetatakse avalikku diskursust ja ühiskondlikke hoiakuid 
kujundava meedia abil vastandlikku kaksikrolli – ole vähem poliitik, aga rohkem naine, samas püüa 
tõsiseltvõetava poliitikuna mitte liialt naine olla! –, tehakse karuteene nii naispoliitikutele kui kogu 
ühiskonnale. Oma ametitegevuse eest väärivad tunnustust või kriitikat ühtviisi nii mees- kui nais-
poliitikud, samuti ei tee paha näidata kõigi poliitikute puhul soost sõltumata nende inimlikku poolt. 
Võttes poliitikutelt kohustuse enda soo- ja ametirolli sobivust pidevalt tõestada, vabastame sellele 
kuluva energia poliitiliste sihtide elluviimiseks. Seega võib utreeritult öelda, et ajakirjanike ülesan-
deks on järgneval kümnendil rahvale senisest enam näidata kooki küpsetavat meesministrit ning 
tutvustada poliitikas tegutsevate naiste ametisaavutusi. Sisuliselt tähendab see aga vajadust suu-
rendada ajakirjanike teadlikkust soolise võrdsuse eesmärgist ning erineva meediakajastuse 
võimalikust mõjust sellele.

Naisi on kolmekümne aasta jooksul vaikselt Eesti poliitikasse „juurde lisatud ja sisse segatud“, 
kuid selleks, et pääseda nn kriitilise massi piirimail tiksumisest, vajavad Eesti poliitika ja poliiti-
kud korralikku raputust. Kuna avalikku survet, mis nõuaks erakondadelt senisest enam naiste 
määramist valimisnimekirjadesse ja poliitilistele ametikohtadele, ei ole, puudub erakondadel ka 
motivatsioon ise teemat jõuliselt edendada. Seetõttu oleks kõige tõhusam lahendus valimistele 
sookvootide kehtestamine. Olgu selleks triibulised valimisnimekirjad, nagu sotsiaaldemokraadid 
2017. aastal ette panid, või mõni muu viis, kuid ilma tõhusate ja tugevate ajutiste meetmeteta ei 
ole edenemist ette näha.

Alates 2019. aasta kevadest, kui valitsuse moodustasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa, muutusid 
poliitiline kultuur ja retoorika Eestis tugevalt. Senisest agressiivsemad ja tahumatumad poliitikute 
sõnavõtud tõstatasid küsimusi, mis riivasid inimõigusi ja naiste õigusi (nt abordiõigus, samast 
soost paaride abiellumise õigus, soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise eest seisvate organisatsioo-
nide rahastamine). Sellise muutuse tulemusena aktiveerusid ka naiste ja vähemuste õiguste eest 
seisvad kodanike grupid ning üha teravamalt vastandusid koalitsiooni- ja opositsioonierakonnad. 
Teravnenud poliitiline kliima ning Kaja Kallase sooliselt tasakaalus valitsuse ametisse astumine 
2021. aasta alguses võivad osutuda vajalikuks raputuseks ning väärtustada naiste osalemist poliiti-
kas senisest suuremal määral, olgu vastandumisena ametist lahkunud Jüri Ratase valitsuse retoo-
rikale või reaktsioonina Kaja Kallase senise Eesti ajaloo kõige paremini sooliselt tasakaalus valitsu-
sele. Seda, kas praegune olukord valmistab ette soodsamat pinnast sookvootide küsimuse juurde 
tagasi tulemiseks järgmistes valitsustes või kulub kogu ressurss lähiaastatel naissoost ministrite 
pädevuse tõestamisele ning inimõiguste säilitamise eest võitlemisele, on keeruline ennustada.

2020. aastal pööras tavapärase elu pea peale COVID-19 pandeemia. Ülemaailmse kriisi keskel tõu-
sid paljude tähelepanu keskmesse naissoost riigijuhid, sest kevadised analüüsid näitasid, et naiste 
juhitud riikides oli pandeemia esimese laine ajal koroona-surmasid kuus korda vähem ja majan-
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dus taastus kiiremini kui meesliidritega riikides (Fioramonti et al., 2020). See tähelepanek tekitas 
elava arutelu ja lootuse poliitilise kultuuri ning poliitikutele esitatavate rolliootuste muutumiseks: 
et karmikäelisus ja individualism asenduks tasakaaluka ja ühiskonna heaolule suunatud eestveda-
misega (Chamorro-Premuzic & Wittenberg-Cox, 2020). Kuigi ka Eesti kuulub kriisiga edukalt toime 
tulnud naiste juhitud riikide hulka (Fioramonti et al., 2020), ei ole siin sel teemal sisulist arutelu 
kerkinud. Kas ja milline mõju on COVID-19 pandeemial naiste võimalustele poliitikas osaleda nii 
Eestis kui mujal, näitab samuti aeg.
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Sissejuhatus
Viimase kümne aasta jooksul on ühiskonnas olnud rohkelt 
debatte ja otsitud lahendusi küsimustele, mis puudutavad 
naiste ja meeste või eri vähemusgruppide olukorda. Vaba-
ühendused on järjest rohkem neis aruteludes osalenud.1 Hoo-
limata sellest, et kaasamine pole alati nii sisuline, kui vaba-
ühendused seda sooviksid, on areng olnud märkimisväärne ja 
vabaühendusi nähakse avalikus sektoris üha enam väärt 
partnerina. Selleks on ka vabaühendused ise pidanud muu-
tuma professionaalsemaks, olema valmis koostööd tegema ja 
inimesi kaasa tõmbama (Laius, 2020). Kuigi inimesed on mobi-
liseerunud sotsiaalmeedias ja tänavatel ning vabaühendused 
on õppinud rohkem koos tegutsema, takistavad väärtuslõhed 
nii ühiskonnas kui vabakonnas kohati koostööd – ollakse eri 
arvamusel, millist ühiskonda on vaja ehitada.

Artikkel on sündinud valikute tulemusena. Käsitlen siin üha 
suuremat osalust vabatahtlikus tegevuses, laiaulatuslikumat 
toetust inimõigustele ja valmisolekut selle toetuse avalikuks 
väljendamiseks, samuti tekkinud väärtuskonfl ikte. Samas on 
mitmeid teemasid, mis pole artiklisse jõudnud, kuid mis roh-
kema ruumi olemasolul oleks kindlasti väärinud käsitlemist, 
näiteks vabaühenduste osalemine (koostöös avaliku sekto-
riga) lähisuhtevägivallaga tegelemisel ja selle ennetamisel, 
lapsevanemate õigused ning kohustused laste kasvatamisel. 

1 Kaasamise hea tava loodi 2000-ndate keskpaigas ja 2012. aastast muutus kaasa-
mine riigivalitsemisse sisuliselt kohustuslikuks. See on ette nähtud hea õigusloome 
ja normitehnika eeskirjaga (2012), mis peale mõju hindamise näeb ette ka lähtumise 
kaasamise heast tavast (Riigikantselei, 2014).
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on ta ka koolitanud soolise 
võrdõiguslikkuse, inimõiguste ja 
võrdse kohtlemise teemadel.

Kodanikuühiskonnast 
ja kodanikuaktiivsusest



119Helen Talalaev / Kodanikuühiskonnast ja kodanikuaktiivsusest

Tegin valikuid nõnda, et oleks võimalik esitada võrdlevaid andmeid 2010. aastal ilmunud artikli 
„Naised ja mehed Eesti kodanikuühiskonnas“ (Lagerspetz, 2010) kõrvale, aga samal ajal ka näidata 
olulisimaid arengusuundi ja probleemkohti inimõigustega tegelevate vabaühenduste töös.

Andmeid ning vabaühenduste ja kodanikuaktivistide tööd analüüsides lähtusin intersektsionaal-
susest: kui andmed seda võimaldasid, siis arvestasin inimeste eri tunnustega, mis võiksid nende 
osalemist ühiskonnas mõjutada. Eriti pidasin seda silmas siis, kui analüüsisin vabaühenduste 
koostööd ja kodanikuaktivistide laiemat teemade valikut. Selles on näha üha suuremat arusaama, 
et ebaõiglus ja ebavõrdne kohtlemine on selgelt omavahel seotud, sõltumata põhjustest, olgu 
nendeks siis rassism, seksism, homofoobia või mõni muu rõhumise vorm. Ka Kimberlé Crens-
haw (2015), kes võttis 1989. aastal kasutusele intersektsionaalsuse kontseptsiooni, on rõhutanud, 
et arusaam intersektsionaalsusest mõjutab ka kodanikuaktivistide tegevust, sest hakatakse koos 
otsima loovaid ja kaasavaid meetodeid ning tegema rohkem koostööd eri sotsiaalsete liikumiste 
vahel. Seetõttu püüdsin leida Eesti vabakonnas ilminguid selle kohta, kuidas intersektsionaalne 
lähenemine on jõudnud kodanikuaktivistide töösse.

Tekstis kasutan läbivalt sõna vabaühendus, mis tähendab mittetulundusühendust, mille tegevus 
ja juhtimine on avalikust võimust ja äriettevõtetest sõltumatud. Vabaühenduste hulka kuuluvad 
seltsingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja nende katusorganisatsioonid, kui nad pole asu-
tatud avaliku võimu või äriettevõtte poolt selleks, et täita nende määratud ülesannet (Lagerspetz, 
2007). Termin vabakond tähistab vabaühenduste kogumit.

Kuidas naised ja mehed vabakonnas osalevad?
2020. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis registreeritud 21 779 mittetulundusühingut ja 812 
sihtasutust (kokku 22 591). Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on seda vähem: 2009. aasta 1. 
oktoobri seisuga oli registreeritud 29 559 mittetulundusühingut ja sihtasutust (Lagerspetz, 2010). 
Arvu vähenemine tuleneb muu hulgas sellest, et 2018. aasta alguses jõustus korteriomandi- ja 
korteriühistuseadus, mille kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid korteriühistu vormis. See 
tähendab, et korteriühistud ei kuulu enam mittetulundusühingutega sama juriidilise vormi alla. 
Kui aga vaadata viimaseid aastaid, siis aastas registreeritakse umbes sada mittetulundusühingut 
ja alla kümne sihtasutuse.

Eesti vabakonnas on viimase kahekümne aasta jooksul nähtud rohkem aktiivseid naisi kui mehi. 
Ka praegu on vabaühendustes aktiivsete liikmete hulgas naisi meestest rohkem: 45%-s vaba-
ühendustest on aktiivsete liikmete hulgas enam naisi, 28%-s enam mehi ning 26%-s on mehi ja 
naisi enam-vähem võrdselt (Käger, Pertšjonok et al., 2019). Kümme aastat tagasi oli 37%-s vaba-
ühendustest aktiivsete liikmete hulgas enam naisi, 34%-s enam mehi ning 19%-s oli mehi ja naisi 
enam-vähem võrdselt (Lagerspetz, 2010). Nendele lisandusid laste- ja noorteorganisatsioonid ning 
juriidilistest isikutest liikmetega ühingud. Seega on kümne aasta jooksul veelgi suurenenud nende 
ühenduste osakaal, kus on aktiivseid naisi rohkem. Samal ajal on mõnevõrra suurenenud ka nende 
vabaühenduste hulk, kus on aktiivseid mehi ja naisi võrdselt.

Olulised erinevused ilmnevad aga siis, kui vaadata, milliste valdkondade vabaühendustes on nai-
sed aktiivsemad ja millistes mehed. Naiste osakaal on aktiivsete liikmete hulgas kõrgeim vaba-
ühendustes, mis tegelevad tervishoiu (rohkem aktiivseid naisi 85%-s ühendustest), sotsiaalsete 
rühmade huvide esindamise (68%) ja sotsiaalteenustega (59%). Meeste osakaal on kõrgeim kalan-
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duse/jahindusega tegelevate ühenduste hulgas (rohkem aktiivseid mehi 93%-s ühendustest), 
aktiivsete meestega ühenduste osakaal on kõrge ka spordi ja kehakultuuri (55%) valdkonnas.

Võrreldes 2004. aastaga on aga nende ühenduste osakaal, kus mehed on aktiivsemad, valdkon-
niti vähenenud. Näiteks olid 2004. aastal mehed aktiivsemad 100%-s kalanduse ühendustes ning 
71%-s spordi ja kehakultuuri ühendustest. Naiste domineeritud valdkondades pole aga samal 
määral muutusi toimunud. Vaid sotsiaalteenuste valdkond on teinud läbi muutuse: 2004. aastal oli 
74%-s ühendustest rohkem aktiivseid naisi, 2018. aastal 59%-s ühendustest.

Seega võib nende andmete põhjal järeldada, et naised sisenevad edukamalt meeste dominee-
ritud valdkondadesse, kuid mehed ei ole naiste domineeritud valdkondadesse samas tempos lii-
kunud. Sellist suundumust võib mõjutada see, et meeste domineeritud valdkonnad on ühiskonnas 
sageli kõrgema staatusega ja ka paremini tasustatud ning seetõttu atraktiivsed. Naiste domineeri-
tud valdkondadega on aga vastupidi – need on madalama staatusega ja vähem tasustatud – ning 
seetõttu võivad osutuda liiga vähe atraktiivseks, et mehed sinna siseneksid.

Rohkem 
naisi

Enam-
vähem 

võrdselt

Rohkem 
mehi Muu

Arenguabi/humanitaarabi, n = 2* 100 0 0 0
Tervishoid, n = 33 85 12 3 0
Sotsiaalsete rühmade huvide 
esindamine, n = 64 68 16 15 1

Sotsiaalteenused, n = 50 59 24 16 0
Religioon, n = 58 58 35 7 0
Vaba aja sisustamine, 
huvialaline tegevus, n = 196 57 21 22 0

Haridus, teadus, n = 85 56 21 20 2
Sisserändajate toetamisega 
seotud tegevus, n = 2* 50 50 0 0

Looduskeskkond, n = 29* 47 21 30 3
Kutseliidule omane tegevus, n = 39 41 24 33 3
Naabruskond, piirkonna elukvaliteeti 
edendav tegevus, n = 97 36 36 27 2

Ühiskonna areng, n = 31 30 43 26 0
Muinsuskaitse, n = 7* 28 57 15 0
Põllumajandus, n = 19* 23 40 31 6
Kommunikatsioon, infotehnoloogia, 
n = 5* 23 40 37 0

Sport, kehakultuur, n = 178 18 27 55 0
Muu, n = 33 12 33 48 7
Kalandus, jahindus, n = 31 3 4 93 0
Riigikaitse, n = 5* 0 21 79 0

* Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liiga väike.

Joonis. Meeste ja naiste osakaal eri tegevusalade MTÜ-de aktiivsete liikmete hulgas  
(Käger, Pertšjonok et al., 2019, lk 24)
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Millised naised ja mehed osalevad vabatahtlikus tegevuses  
ning kes teevad annetusi?
Kuigi palgaliste töötajatega vabaühenduste arv tasapisi suureneb, tehakse suur osa tööst ära 
vabatahtlikus korras. Kui võrrelda 2013. ja 2018. aasta elanikeküsitlusi, siis selgub, et üha roh-
kem inimesi lööb Eestis kaasa vabatahtlikuna – vabatahtlike osakaal on kasvanud 31%-lt 49%-ni 
(Käger, Lauring et al., 2019). Sellist suurt kasvu on osaliselt põhjendatud „Eesti Vabariik 100“ üri-
tuste läbiviimise, tervisespordiürituste populaarsuse kasvu ja „Teeme ära!“ talgupäevade korralda-
misega. On siiski tõenäoline, et sõltumata sellest võtavad Eesti inimesed üha enam vabatahtlikust 
tegevusest osa.

Naisi ja mehi on vabatahtlike hulgas üsna võrdselt: naisi 53% ja mehi 47% (Käger, Lauring et 
al., 2019). 2013. aastal, kui tehti eelmine samateemaline elanikeküsitlus, oli naisi 58% ja mehi 42% 
(Käger, Lauring et al., 2019). Sarnaselt ülal kirjeldatud valdkondlike erinevustega on ka vabatahtlik-
kuse uuringus toodud välja valdkonnad, kus mehed on naistest aktiivsemad. Kuigi need tulemused 
pole täies mahus võrreldavad, on siin siiski võimalik näha ootuspäraseid sarnasusi. Nimelt tuleb 
vabatahtlikkuse uuringust välja, et mehed on naistest aktiivsemad transpordiabi ja korrakaitsetege-
vustes, spordivaldkonnas ning ajaloolise pärandi säilitamise valdkonnas (Käger, Lauring et al., 2019).

Vabatahtlikkuse uuringus vaadati ka seda, mil määral mõjutavad vabatahtlikuna osalemist ini-
meste vanus ja rahvus. Kõige rohkem on vabatahtlikke vanuserühmas 35–49 (28%). Kui enami-
kus vanuserühmades on võrreldes 2013. aastaga vabatahtlike arv kasvanud, siis 15–24-aastaste 
hulgas on vabatahtlike osakaal vähenenud. Samuti väheneb vabatahtlike osakaal 65–74-aastaste 
vanuserühmas. Vabatahtlikest 71% on eesti ja 26% vene rahvusest. Arvestades Eesti üldist rah-
vuslikku jaotust (Statistikaameti andmetel moodustasid 2018. aastal rahvastikust 69% eestlased 
ja 25% venelased), on eestlased ja venelased vabatahtlike hulgas proportsionaalselt jaotunud. 
(Käger, Lauring et al., 2019) 

Huvitava asjaoluna tuleb välja, et nii 2013. (59%) kui 2018. aastal (61%) ei olnud rohkem kui pooltel 
vabatahtlikel lapsi (Käger, Lauring et al., 2019). See võib viidata sellele, et pere (ja enamasti ka 
töö) kõrvalt on keeruline leida aega vabatahtlikuks tegevuseks. Kuna pere eest hoolitsemi-
sel lasub tavaliselt suurem koormus naistel, siis võib arvata, et laste olemasolu mõjutab rohkem 
nende võimalusi vabatahtlikuna kaasa lüüa. Sama kinnitab „Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 
2016“, kus uuriti teiste teemade hulgas ka seda, kuidas naised ja mehed kogesid kohustuste ja vas-
tutuse jagunemist. Kui küsitletutelt päriti, kas neil on lastega seotud perekondlike kohustuste tõttu 
raske teha ületunde, töötada tavapärasest erineva graafiku alusel, õppida või minna ööbimisega 
töölähetusele/koolitusele, siis tuli välja, et võrreldes töötavate meestega, kel olid alaealised lapsed, 
pidasid töötavad alaealiste lastega naised neid tegevusi (v.a õppimist) enda jaoks sagedamini väga 
raskeks (Turu-uuringute AS, 2016).

Lisaks aktiivsele liikmesusele ja vabatahtlikuna kaasa löömisele saab ühiskonda panustamist vaa-
data selle kaudu, mil määral inimesed vabaühenduste toetuseks annetavad ning kas siin esineb 
meeste ja naiste vahel erinevusi. Viimastel aastatel on vabaühendustele tehtud annetuste maht 
pidevalt kasvanud: 2019. aastal annetati 47 miljonit eurot, 2018. aastal 40 miljonit eurot ja aasta 
varem 36 miljonit (Vabaühenduste Liit, 2019). 2/3 annetajatest on naised, kuid annetatud summa 
jaguneb naiste ja meeste vahel enam-vähem võrdselt. See tähendab, et keskmine meesannetaja 
annetab heategevuseks sama palju kui kaks keskmist naisannetajat (Maksu- ja Tolliamet, INF4 ja 
INF9 deklaratsioonid, füüsilise isiku tuludeklaratsioonid). Sellist erinevust võib ilmselt mõjutada 
naiste ja meeste suur palgalõhe.
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Võrdset kohtlemist taotlevad algatused saavad laiapõhjalisemat toetust
Kui nüüd rääkida konkreetsemalt inimõiguste eest seismisest Eestis, siis ka siin on näha, et viimase 
viie aasta jooksul on koostöö üldjoontes suurenenud ja eri gruppide võrdne kohtlemine on 
hakanud kõnetama rohkemaid inimesi.

Üheks oluliseks verstapostiks, mil eri teemade eest seisjad astusid ühe grupi õiguste eest koos 
välja, olid arutelud, mis eelnesid kooseluseaduse2 vastuvõtmisele 2014. aasta oktoobris. Vahetult 
enne kooseluseaduse esimest lugemist Riigikogus loodi Facebookis leht „Aitäh, aga minu tra-
ditsiooniline perekond ei vaja kaitset“3, mille toetajate arv kasvas kiiresti 18 000-ni. See leht 
aitas näidata, et kooseluseadusele on ühiskonnas suur toetus, mis varasemate debattide käigus ei 
olnud esile tulnud. Vahetult enne kooseluseaduse kolmandat lugemist kutsuti järgmise kodaniku-
algatuse raames üles inimesi annetama raha, et kolmanda lugemise päeval Riigikogu liikmetele lilli 
kinkida. Sündis aktsioon „Ütle läbi lillede“. Selle üleskutse tulemusel koguti tuhandeid eurosid, 
millega osteti nii palju lilli, et Riigikogu-esine oli sadade värviliste õitega kaunistatud.

Mõlemad eelkirjeldatud algatused on näited selle kohta, kuidas seni väga marginaliseeritud LGBT+ 
inimeste õiguste eest tulid massiliselt seisma ka teised inimõigustest hoolivad inimesed. Esimest 
korda olid LGBT+ inimeste õigused väljunud senisest kitsast seksualiseeritud raamistikust – nüüd 
räägiti võrdsest kohtlemisest, perede ja laste kaitsmisest, kõigi inimeste väärtustamisest. Kooselu-
seaduse eelnõu kohta saatsid oma toetava arvamuse Riigikogule kümned vabaühendused, kes ei 
tegelenud sugugi otseselt LGBT+ teemadega, näiteks Lastekaitse Liit, Eesti Naisuurimus- ja Teabe-
keskus, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Avatud Eesti Fond, Naiste Tugi- 
ja Teabekeskus (Riigikogu, 2014). Seega hakati vabakonnas nägema seoseid eri gruppide võrdse 
kohtlemise vahel ja oldi ka valmis üksteise eest välja astuma.

Toetust eri gruppide võrdsele kohtlemisele on aidanud laiendada ka kodanikualgatuslik Facebooki 
grupp „Virginia Woolf sind ei karda!“, feministlik festival Ladyfest ja 2015. aastal loodud feministlik 
portaal Feministeerium, mis selgelt eristuvad oma interdistsiplinaarsuse poolest.

„Virginia Woolf sind ei karda!“ on oma üle 8000 liikmega olnud juba aastaid üks oluline platvorm 
Eestis, kus feministlikke ideid jagada, proovile panna, toetajaid leida. Kui 2010. aastal loodud grupp 
oli alguses vaid väheste inimeste kogunemiskoht, kus koos feministlikke tekste lugeda ja nende üle 
arutleda, siis tänaseks on grupp kasvanud väga suureks ja seetõttu muutunud ka vähem teoreeti-
liste arutelude kohaks. Pigem pakub see nn sissejuhatust võrdõiguslusse, kus sarnased teemad üha 
uuesti kerkivad ning poolt- ja vastuargumente pannakse taas proovile. Grupi reeglites on selgelt 
välja öeldud, et tegemist on feministliku, võrdõigusliku, LGBTQ-sõbraliku, vihaõhutamisvastase, 
stereotüpiseerimisvastase, kehapositiivse ja intersektsionaalse keskkonnaga (Virginia Woolf …, 
s. a.), kuid sellegipoolest on grupis olnud ka eri maailmavaadete ja väärtuste põrkumist ning pikki 
vaidlusi selle üle, millised kommentaarid peaksid olema lubatud ja millised keelatud. Kuigi see on 
kohati tekitanud tülisid, on selliste arutelude pidamine ka omamoodi demokraatiakool – kuidas eri 
arvamustega arvestada, aga samas hoida ära vaenulikku eneseväljendust? Grupp on olnud oluline 
ka väljaspool sotsiaalmeediat, kui on olnud vaja organiseerida toetust eri algatustele. Seega on 
sotsiaalmeedia viimase kümne aasta jooksul kodanikuaktivismis üha olulisema rolli omandanud, 
seda nii organiseerumise, toetajate otsimise kui ka ürituste ja aktsioonide korraldamise kohana.

2 Seadus võimaldab kahel täisealisel inimesel oma kooselu õiguslikult registreerida, eelnõu laieneb nii samast soost kui eri soost paaridele.

3 https://www.facebook.com/traditsioon.
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Ladyfest Tallinn oli kodanikualgatuslik feministlik kultuurifestival, mis ühendas „eri vanuse, sot-
siaalse tausta, hariduse, kultuuritaseme, seksuaalse orientatsiooni ja mis tahes muul moel eri-
nevad ja sarnanevad naised ning kõik, kes end naisena identifitseerivad“ (Ladyfest Tallinn, s. a.). 
Viimane Ladyfest toimus 2017. aastal ja oli siis järjekorras seitsmes. Korraldajad nägid vajadust 
rõhutada naiste eriilmelisust ja mitmekesisust ning see kajastus ka festivali programmis.

Feministeerium on oma portaalis edukalt rakendanud interdistsiplinaarset lähenemist, olgu sel-
leks siis soo ja vanuse, soo ja rahvuse, soo ja seksuaalsuse või mõne muu kategooria lõimimine. 
Sellega on nad aidanud oma lugejatel mõista seoseid eri gruppide rõhumise vahel ja tuua rohkem 
inimesi toetama ka teisi gruppe, kes võivad olla marginaliseeritud ja vähem privilegeeritud. Nii 
on Feministeeriumis kirjutatud suutmis- ja vanusesurvest, homo- ja transfoobiast, kliimakriisist, 
rassismist, loomaõigustest ja pagulastest ning mitmetel teistel teemadel, tuues niimoodi kokku 
paljud võrdse kohtlemise ja õigluse eest seisvad inimesed ning näidates neile nende ühisjooni ja 
kokkupuutepunkte. Ka feministlikud uurijad on hinnanud positiivselt seda, mil määral on feminis-
tid, loomaõiguslased ja LGBT+ teemade eest seisvad aktivistid hakanud koostööd tegema ja oma 
valdkondade vahelisi selgeid seoseid nägema (Aavik, 2020).

Eelkirjeldatud ettevõtmistes võib näha olulist erinevust võrreldes 1990. ja 2000. aastatega, kui kes-
kenduti eelkõige naisorganisatsioonide ülesehitamisele. Kui „Teel tasakaalustatud ühiskonda I“ 
kõneles naisorganisatsioonidest (Laja, 2000) ning „Teel tasakaalustatud ühiskonda II“ keskendus 
naiste ja meeste erinevale osalemisele kodanikuühiskonnas (Lagerspetz, 2010), siis nüüd on ilmne-
nud, et traditsiooniliste naisorganisatsioonide kõrvale on tekkinud feministlikud aktivistid, 
kes seisavad eri teemade eest. Kõrvuti on naiste enesemääramisõigus, LGBT+ inimeste õigused, eri 
gruppide võrdne kohtlemine ning üha enam ka keskkonna- ja loomaõiguste teemad. Sarnaselt üle-
jäänud vabakonnaga võib ka inimõiguste eest seisjate puhul näha, et nad ei pruugi ennast siduda 
konkreetse(te) organisatsiooni(de)ga, vaid valivad hetkel olulisima teema ning tegelevad sellega 
(Sarv, 2016).

Kõnealused muutused on toonud kaasa suurema koostöö ja kokkupuutepunktide otsimise eri tee-
made vahel. Heaks näiteks on Eesti Inimõiguste Keskuse loodud võrdse kohtlemise võrgustik, mis 
alates 2013. aastast koondab eri sotsiaalsete rühmade õiguste eest seisvaid vabaühendusi. Sinna 
kuuluvad Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti LGBT Ühing, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Puuetega Ini-
meste Koda, Eesti Vegan Selts, Lastekaitse Liit, Oma Tuba ja Eesti Üliõpilaskondade Liit. Siit on näha, 
kuidas ühe laua taga saavad kokku LGBT+ inimeste, laste, puuetega inimeste, naiste ja meeste, 
noorte ja loomade õigused, kõike omakorda raamistamas inimõigused ja võrdne kohtlemine.

See, et marginaliseeritud grupid on jõudnud ühise laua taha selliste oma valdkonna eest pikka 
aega ja edukalt seisvate vabaühendustega nagu Lastekaitse Liit ja EPIKODA, on olnud oluline 
areng vabakonnas. Võrgustiku eesmärk on toetada selle liikmeid oma konkreetsete sihtgruppide 
üleselt ning teha ühisosa otsides koostööd. Selline koostöö on aidanud lõimida eri inimõigustega 
seotud teemasid ja kindlasti on võrgustikul ka eesmärk mõjutada poliitikat ja seaduseid. 2020. 
aastal koostati ühiselt ÜRO-le inimõiguste olukorra ühisaruanne, sest Eesti kolmas korraline inim-
õiguste ülevaatus toimub ÜRO inimõiguste nõukogus mais 2021. Aruandes keskendutakse inim-
õiguste olukorra puudujääkidele ja antakse soovitusi olukorra parandamiseks (Võrdse kohtlemise 
võrgustik, 2020).
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Toetus inimõigustele jõuab tänavatele
Alates 2015. aastast on Eestis rohkem näha inimeste valmisolekut tulla oma väärtuste eest 
seismisel tänavatele. Varem on Eesti vabakonda nähtud pigem sellisena, kes avalikus ruumis 
meelt ei avalda, kuid viimase viie aasta jooksul on selles toimunud muutusi. Teemad, mis on ini-
mesed tänavatele toonud, on sageli olnud seotud just inimõiguste, võrdse kohtlemise ja avatud 
ühiskonnaga.

• Reaktsioonina pagulaskriisile sündis 2015. aastal Sõbralik Eesti, mille tegevus päädis Vabaduse 
väljakul kontserdiga, et ühendada inimesi, kes soovivad hoida Eestit salliva, abivalmi ja avatuna. 
Kontserdil osales mõni tuhat inimest.

• 2017. aastal toimus Tallinnas Baltic Pride’i raames üle kümne aasta taas solidaarsusrongkäik,  
mille eesmärk oli seista vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ja turvaline elada, 
olenemata seksuaalsusest, soolisest identiteedist ja eneseväljendusest. Rongkäigul osales ligi 
2000 inimest.

• 2019. aasta algas naiste marsiga Tallinnas, olles saanud innustust ülemaailmsetest naiste 
marssidest, millega on alates 2017. jaanuarist avaldatud meelt USA presidendi Donald Trumpi 
naistevaenulike sõnade ja tegude vastu. Naiste marsi korraldajad on samuti lähtunud inter-
distsiplinaarsest vaatest, öeldes, et „naiste marss seisab kogu naiste mitmekesise spektri eest, 
kuid toetab ka teiste tõrjutud rühmade õigusi. Marsi korraldajad on vastu igasugusele eelarva-
muslikkusele ja diskrimineerimisele, mis põhineb soolisel ja seksuaalsel identiteedil, rahvusel, 
nahavärvil, kodusel keelel, vanusel, erivajadusel või usutunnistusel“ (Einman, 2019).

• 2019. aasta aprillis toimus lauluväljakul Kõigi Eesti kontsert, et ühiselt seista demokraatlike 
väärtuste, õigusriigi põhimõtete ja kõigi inimeste austamise eest. Oma kodulehel on Kõigi Eesti 
määratlenud, et „seisab kaasava, hooliva ja turvalise ühiskonna eest, mis on kõigi Eestis elavate 
inimeste Eesti – hoolimata elukohast, vanusest, soost, nahavärvist, keelest, usutunnistusest või 
muudest erinevustest“ (Kõigi Eesti, s. a.).

• 2018. aastal Greta Thunbergi eestvedamisel alguse saanud noorte liikumine kliimamuutuste 
ärahoidmiseks jõudis 2019. aastal ka Eestisse, kui siinsed noored alustasid Fridays for Future 
iganädalaste kliimastreikidega Riigikogu ees. Ka nemad peavad oluliseks ühiskonda, mis väär-
tustab avatud ja võrdset kohtlemist, ning on oma kodulehel toonud välja, et nad ei tolereeri 
rassistlikku, seksistlikku, homofoobset, klassistlikku, vanuselist või muud diskrimineerivat käi-
tumist (Fridays for Future, s. a.). Noorteliikumise eestvedajad on osalenud ka mitmete teiste 
teemade eest kõnelemisel, olgu nendeks siis LGBT+ inimeste või naiste õigused.

Huvitaval kombel on enamiku nende algatuste taga kodanikuaktivistid, kes ei pruugi olla ennast 
sidunud ühegi vabaühendusega, kuid on ühiste eesmärkide nimel kokku tulnud ja enamasti lühi-
ajaliselt organiseerunud. Selline areng on üha enam illustreerimas Eesti kodanikuühiskonda (Sarv, 
2016). Otsitakse teemasid ja algatusi, mida lühiajaliselt toetada, mitte ei seota ennast pikaks ajaks 
ühe (või ka mitme) organisatsiooniga. Ühelt poolt muudab see vabakonna hästi mobiilseks ja ini-
mesed saavad kiiresti ümber organiseeruda, teisalt on näiteks sisukat ja pikaajalise mõjuga huvi-
kaitsetööd sellisel moel jällegi väga keeruline teha.

Kuigi seni on olnud võimalik öelda, et kogunemisvabadus on Eestis üldiselt hästi kaitstud ja seda 
ka kasutatakse üha aktiivsemalt, tõi 2019. aasta kaasa ähvardused, mille tõttu tuli osa LGBT+ tee-
malisi üritusi ennetavalt teise asukohta kolida ja osa kohtumisi keset üritust evakueerida (Kop-
pel, 2020). Sellised muutused toovad kaasa suurema ohutunde ühiskonnas niigi marginaliseeritud 
gruppidele, mille tõttu on risk, et inimõigustega tegelevad vabaühendused vähendavad oma tege-
vusi või jätavad osa tegevusi turvalisuse tagamise nimel tegemata.
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Millal hakkavad inimeste muutuvad hoiakud mõjutama poliitikat?
Kui vabakonnas on tekkinud tugevamad omavahelised sidemed ja nähakse nn suurt pilti ehk seda, 
kuidas ühe grupi rõhumine mõjutab ka teisi gruppe, aitab see suurendada teadlikkust võrdsest 
kohtlemisest ja muuta inimeste hoiakuid viisil, et mitmekesisust ja võrdset kohtlemist hakatakse 
üha enam au sees pidama.

Nimetatud suundumust kinnitas ka 2019. aasta Eurobaromeetri diskrimineerimisvaldkonna ava-
liku arvamuse uuring. 53% Eestis küsitletutest vastas, et tunneb ennast mugavalt, kui kõrgeimal 
valitaval ametikohal oleks teise etnilise taustaga inimene; sama uuringu 2015. aasta tulemustes oli 
see näitaja 30%. 82% vastanutest tõdes, et tunneb ennast mugavalt, kui kõrgel poliitilisel kohal on 
naine; neli aastat varem oli see näitaja olnud ainult 57%. Sama tendents on ka hoiakutes teistesse 
gruppidesse. 52% vastanutest ütles, et tunneb ennast geist või lesbist kolleegiga mugavalt; 2015. 
aastal oli see näitaja olnud 34%. Puudega kolleegi kõrval tunneb ennast mugavalt 75% inimestest; 
neli aastat tagasi oli see näitaja olnud vaid 40%. (Euroopa Komisjon, 2019)

Kuna võrdõiguslikkuse eest seisvad vabaühendused on hakanud leidma rohkem ühiseid koostöö-
punkte ning viimastel aastatel on muutuva avaliku arvamuse ja tugevamate aktivistide eestveda-
misel toimunud rohkem avalikke kogunemisi, siis on hakanud muutuma ka hoiakud. Samas ei 
kajastu need hoiakute muutused veel seadustes: võrdse kohtlemise seaduses on eri grupid endi-
selt erineval määral kaitstud, näiteks diskrimineerimine nahavärvi tõttu on keelatud peaaegu kõi-
gis eluvaldkondades, aga diskrimineerimine vanuse või puude tõttu peamiselt vaid tööelus (Võrdse 
kohtlemise seadus, 2017). Kooseluseadus võeti küll juba 2014. aastal vastu, kuid selle rakendusak-
tid on praeguseni vastu võtmata. Eesti Inimõiguste Keskuse väljaantavas inimõiguste aruandes on 
püsivalt rõhutatud vajadust mõlema seadusega tegeleda, sama on teinud ka mitmed vabaühen-
dused, kes seisavad puuetega inimeste, noorte või LGBT+ inimeste õiguste eest, kuid seadusandja 
pole konkreetseid samme neis küsimustes siiski veel astunud.

Väärtuskonflikt ja võitlus ressursside pärast
Kuigi inimõigustega tegelevate vabaühenduste hulgas on viimastel aastatel olnud võimalik näha 
üha enam koostööd, siis on vabakonnas tekkinud ka vastuolusid, mis on toonud kaasa suhete 
halvenemise osa organisatsioonide vahel. Inimõigused on igale inimesele kuuluvad kaasasündi-
nud põhiõigused, mida ei saa kelleltki ära võtta, kuid viimastel aastatel on siiski palju vaieldud selle 
üle, millised ja kelle inimõigused on olulisemad. Need vaidlused on sarnased ka mujal maailmas 
aset leidvate debattidega, mis on kõige sagedamini seotud konkreetsete gruppidega – eelkõige 
tekitavad erimeelsusi LGBT+ inimeste ja naiste inimõigused ning rändega seotud inimõigused 
(Eesti Inimõiguste Keskus, 2020).

Erimeelsuste põhjuseid saab otsida väärtustest. Väärtuslõhe inimõigustega tegelevate ühen-
duste vahel näib osaliselt olevat seotud eri vabaühenduste ning nende eestvedajate asukoha ja 
vanusega. Väljaspool suuremaid linnu tegutsevad vabaühendused, mis koondavad vanemaid ini-
mesi, on olnud kriitilised pigem Tallinna-kesksete vabaühenduste tegevuse suhtes. Viimastes aga 
töötavad üldjuhul linnadest pärit nooremad inimesed, kes omakorda on kriitilised esimeste tege-
vuse suhtes. Hoiakute uuringud kinnitavad, et sallivus vähemuste vastu on väiksem vanemaealiste 
inimeste hulgas, samuti on neil soostereotüüpsemad hoiakud (Turu-uuringute AS, 2016, 2019). 
Mõistagi ei saa sellist üldistust teha iga üksikisiku kohta, kuid populatsiooni tervikuna vaadates 
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võib see selgitada mõningaid eriarvamusi, mis on vabakonnas tekkinud seoses viimasel aastaküm-
nel enam tõstatunud inimõiguste teemadega (näiteks samast soost paaride kooselu, pagulased, 
kinnipeetavate õigused).

Samal ajal on toimunud ka äärmuskonservatiivsete vabaühenduste ja parempopulistlike 
erakondade populaarsuse kasv. Nad on suutnud edukalt mobiliseerida inimesi nii sõnades kui 
tegudes ning on praeguseks saavutanud märkimisväärse toetajaskonna. Oma tegevuses on nad 
eelkõige naiste, LGBT+ inimeste ja pagulaste võrdse kohtlemise vastu, mis on väga sarnane ka 
mitmes teises riigis, näiteks Soomes, Prantsusmaal, USA-s, Poolas ja Ungaris, aset leidvate suundu-
mustega (Kantola & Lombardo, 2019). See on mõjutanud ka vabaühendustes tegutsevaid inimesi 
ning sellest ei jää puutumata ka naisorganisatsioonid. Paraku on siin oht muutuda parempopulist-
like ja äärmuskonservatiivsete liikumiste käepikenduseks, mõistmata, et võrdse kohtlemise vastu 
suunatud rünnakud võivad ka nende endi vastu pöörduda.

Seni on Eesti vabaühenduste elujõulisuse indeks püsinud kõrge, kuid viimase paari aastaga on 
siiski olnud teatud ohumärke, mis on seotud konservatiivsete vabaühenduste ja valitsusega (Uni-
ted States Agency …, 2020). Eriti puudutab see just naiste ja inimõigustega tegelevaid organisat-
sioone ning soovi nende tegevusi piirata. Eelkõige on rünnatud vahendeid, mida valitsus on plaani-
nud suunata ühiskonna võimestamisse mitmekesisuse tagamiseks ja vähemusgruppide võrdseks 
kohtlemiseks (Beltadze, 2019; Nagel, 2019). Teistes riikides (lähemate näidetena saab tuua Ungari 
ja Poola), kus demokraatiat ja vabakonda on hakatud ründama, on inimõigustega tegelevate vaba-
ühenduste rahastuse vähendamine üks läbivalt sarnaseid jooni. Kui panna vabaühendused oma-
vahel võistlema, siis kokkuvõttes see kindlasti nõrgestab vabakonda ja lõpuks ka demokraatiat.

Kes on pildilt puudu?
Olen artiklis osutanud, et osa liikumisi ja aktiviste näevad Eestis üha enam omavahelisi seoseid ja 
koostöökohti. Samal ajal on teised huvirühmad, kes pole sama tugevalt kaasa tulnud, vabakonnas 
alaesindatud.

Ühe näitena saab tuua vene töökeelega vabaühendused. 2016. aastal uuriti, kas ja mil määral 
erinevad vene töökeelega vabaühendused eesti töökeelega ühendustest (Nimmerfeldt et al., 2016). 
Organisatsioonide olemuses suuri erinevusi ei leitud, kuid vabakonna eksperdid hindasid vene töö-
keelega ühenduste tegevusvõimekust4 siiski väiksemaks eesti töökeelega ühenduste võimekusest. 
Samas on see siiski suurem kui viis või kümme aastat tagasi. Väga huvitav oli tulemus, et nn kaks-
keelsed ühendused, kus kasutatakse nii eesti kui vene keelt, eristuvad ülejäänud vabaühendustest. 
Nende tulubaas oli suurem, teeniti rohkem omatulu, töötajaid oli rohkem, vabatahtlikke kaasati 
edukamalt ja koostööd tehti ulatuslikumalt kui peamiselt üksnes eesti või vene keelt kasutavates 
ühendustes. (Nimmerfeldt et al., 2016) Ilmselt saab seda tulemust seostada suurema mitmekesi-
susega organisatsioonides – erinevama taustaga inimesed toovad kaasa rohkem eri kontakte ja 
koostöövõrgustikke ning eri keelte oskamise tulemusena suudetakse rohkem inimesi ja organi-
satsioone kokku tuua. Nii on Feministeerium palju pingutanud selle nimel, et jõuda venekeelse 
lugejani, ning avaldab regulaarselt artikleid ka oma venekeelses väljaandes (Feministeerium, s. a.). 
Küll aga tõid venekeelsed vabaühendused välja, et nad sooviksid olla valdkondlike katusorganisat-
sioonide kaudu rohkem kaasatud Eesti kodanikuühiskonda ning seeläbi saada rohkem osa ühisest 
infoväljast ja luua hästi töötavaid koostööplatvorme (Nimmerfeldt et al., 2016).

4 Uuringu autorid peavad tegevusvõimekuse all silmas ühenduste suutlikkust endale seatud eesmärke ellu viia.
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Kui 2010. aastal tõdeti, et meesliikumist pole Eestis tekkinud (Lagerspetz, 2010), siis ka praegu 
ei saa midagi muud väita. Pole tekkinud meeste organisatsioone, mis töötaks selle nimel, et muuta 
ühiskonnas kehtivaid soonorme või võtta sõna soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustes. 
Endiselt esineb vaid üksikuid näiteid, kus mehed on juhtinud tähelepanu mõnele teemale, mis neid 
jäikade soonormide tõttu mõjutavad. Näiteks viimase paari aasta jooksul on meeste endi hulgast 
välja kasvanud algatus „Pikema sõpruse päev“5, mis kutsub üles mehi läbima kord aastas tervise-
kontrolli. Ühtlasi vihjab nimi, et kui oma tervist pidevalt jälgida, siis kestavad sõprussuhted kauem, 
sest inimesed lihtsalt elavad kauem. Algatuse juures on tänuväärt see, et selle on käima lükanud 
mehed ise, juhtides tähelepanu meeste tervisega seotud olulistele teemadele, sh kahjulikule hoia-
kule, et mehed ei virise ja sestap arsti juures ei käi. Lisaks on mõnevõrra oma tegevusega silma 
paistnud lasterikaste perede eest seisev ja isarolli tähtsustav MTÜ Lasterikkad Isad ning vanemate 
meeste ühiskonnaelus osalemist soodustav MTÜ Meeste Garaaž. Sellised üksikud algatused on 
küll tänuväärsed ja aitavad olulistele probleemidele tähelepanu tõmmata, kuid süsteemse muu-
tuse tekkimiseks oleks vaja järjepidevat tegutsemist. Aktiivseid vabaühendusi, mis keskenduks 
kahjule, mida mehed jäikade soonormide tõttu kogevad, ei ole aga Eestis veel tekkinud.

Kokkuvõte
Eesti kodanikuühiskond areneb pidevalt edasi, inimesed räägivad aktiivsemalt ühiskonnaelus 
kaasa, osalevad vabaühenduste töös, löövad kaasa vabatahtlikena ja annetavad üha rohkem. Mit-
med erinevused naiste ja meeste vahel on hakanud vähenema: naised osalevad aktiivsemalt vald-
kondades, mis on varem olnud meeste domineeritud, ja mehed on hakanud aktiivsemalt vabataht-
likus tegevuses osalema. Osas valdkondades peegeldab naiste ja meeste osalemine vabakonnas 
selgelt nende jagunemist ülejäänud ühiskonnas – tervishoid ja sotsiaalteenused rohkem naistele, 
sport ja kalandus meestele. Kui aga vaadata viimast kümmet aastat, siis on siingi mõningal määral 
muutusi näha ja pole põhjust arvata, et need muutused ei jätkuks ka edaspidi.

Kodanikuaktivistide ja vabaühenduste koostöö on enamasti suurenenud. Eriti inimõiguste 
valdkonnas on viimaste aastatega hakatud mõistma, kuivõrd on eri vähemusgruppide rõhumine 
omavahel seotud. Kui tegeled ühega, siis vähemalt kaudselt tegeled ka kõigi teistega. See mõist-
mine on pannud kodanikuaktivistid eri teemadel koostööd tegema, näiteks naiste õigused, pagu-
laste õigused, samast soost paaride õigused, loomade õigused, keskkond.

Samas on ühiskonnas lahvatanud väärtuskonflikt jõudnud ka inimõiguste eest seisva-
tesse vabaühendustesse ja on tekkinud erinevaid arusaamasid, kuidas ja kelle inimõigusi peaks 
kaitsma. Kõik vabaühendused pole veel veendunud, et rõhumise vastu tuleb tervikuna astuda ja 
seda on võimalik teha vaid üheskoos üksteist toetades, üksteisega rääkides ja ühisosa otsides.

Kindlasti on siin ka arenguruumi. Veel pole eriti olnud näha, kuidas minnakse ühiselt puuetega 
inimeste või rahvusvähemuste õigusi kaitsma. Viimaste aastate julge koostöö näited on aga heaks 
inspiratsiooniks ning loodetavasti õpitakse Eesti vabakonnas üha rohkem ka üksteise ja kõrval-
seisja eest välja astuma.

5 https://pikemsoprus.ee/et/.
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Sugu, sotsiaalne ebavõrdsus 
ja keskkond intersektsionaalse 
pilgu läbi
Kadri Aavik

Sissejuhatus: keskkond, sugu ja globaalsed võimusuhted

Viimastel aastakümnetel on järjest enam ilmnenud, kuidas meie heaolu ning kestmine inimeste 
ja inimkonnana on tihedalt põimunud planeedi ökosüsteemide ja teiste liikide olukorraga. Elame 
antropotseeni ajastul, kus inimliik on pöördumatult ümber kujundamas planeedi biosfääri. Nagu 
allpool selgitan, on nendel inimtekkelistel protsessidel otsesed negatiivsed ökoloogilised ja sot-
siaalsed tagajärjed (Kemmerer, 2014; Steff en et al., 2015), näiteks kliimakriis ning inimkonda järjest 
enam ohustavad pandeemiad.

Keskkonna- ja kliimaprobleemidel on olulisi kokkupuutepunkte soo ning soolise ebavõrdsusega. 
Kliimaõigluse teoreetikud on välja toonud, et kliimamuutust kogevad kõige otsesemalt ja negatiiv-
semalt kõige haavatavamad riigid ja kogukonnad, eelkõige globaalses lõunas1 (Parks & Roberts, 
2006) – need, kes vastutavad kliimamuutuse põhjustamise eest kõige vähem. Eriti rängalt mõjutab 
kliimamuutus globaalses lõunas just naisi (Roy, 2018). Meeste, eeskätt globaalses põhjas elavate 
meeste ökoloogiline jalajälg on naiste omast keskmiselt tunduvalt suurem (vt nt Hanson, 2010).

Keskkonda hävitav tarbimiskultuur ja domineeriv majanduskasvu ideoloogia lähtuvad hüper-
maskuliinsetest ideaalidest, nt „mida rohkem ja mida suurem, seda parem“ (Alaimo, 2009, lk 26). 
Lääne ühiskonnas domineerivatel maskuliinsustel on katastroofi lised tagajärjed planeedile, teis-
tele olenditele ning paljude meeste eludele (Hultman & Pulé, 2018). Võrreldes naistega saastavad 
mitmed meeste argitegevused keskkonda ning kahjustavad tervist enam. Näiteks, mehed kasuta-
vad naistest sagedamini transpordiks isiklikku sõiduautot (Aliaga, 2006, lk 6) ja tarbivad rohkem 
liha (Prättala et al., 2007) ning nende omanduses on enam saastavaid tööstusharusid, nt ener-
gia-, liha-, sõjatööstus. Seega on ökoloogiline jätkusuutlikkus ning sugu, sooline ebavõrdsus ja sot-
siaalne õiglus globaalses kontekstis üksteisega lahutamatult seotud.

Eesti on praeguseks saanud osaks globaalsest põhjast ja üleilmsetest võimusuhetest. Vaatamata 
Eesti rohelisele enesekuvandile ja paljude Eesti elanike idealiseeritud looduslähedusele on Eesti 
üks Euroopa Liidu suurimaid kasvuhoonegaaside tootjaid elaniku kohta, ületades Euroopa kesk-
mise kaks korda2. Veelgi enam, Eesti on maailma kümne kõige suurema süsinikujalajäljega riigi 
hulgas.3 Suurem osa Eesti heitgaasidest tuleneb põlevkivienergia kasutamisest.4

1 Mõisted globaalne lõuna ja globaalne põhi viitavad maailma riikide sotsiaal-majanduslikule ja poliitilisele jaotusele kaheks piirkonnaks, 
kus globaalse põhja (Euroopa, Põhja-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, osa Aasia) riikide ja elanike käes on enamik maailma rikkusest 
ja privileegidest.

2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd300/default/table?lang=en.

3 https://www.kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed/pohjused/peamised-pohjused-eestis.

4 https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/teel-susinikuneutraalse-eesti-suunas-mida-naitab-kasvuhoonegaaside-inven-
tuuriaruanne.

https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/teel-susinikuneutraalse-eesti-suunas-mida-naitab-kasvuhoonegaaside-inventuuriaruanne
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Inimese suhe looduse ja loomadega: ökofeministlik ja intersektsionaalne  
vaatepunkt

Kliimakriisi põhjuseid ja tagajärgi planeedile ning erinevatele elusolenditele aitavad mõista eriti 
viimastel aastakümnetel peamiselt lääne humanitaar- ja sotsiaalteadustes järjest jõudsamalt esile 
kerkinud posthumanistlikud ja ökofeministlikud käsitlused. Need mõttevoolud mõtestavad inime-
seks olemist, inimese suhet inimesest väljapoole jäävaga (teised liigid, keskkond, tehnoloogia) ning 
ebavõrdsust antropotseeni ajastul.

Teiste liikide ja keskkonna rõhumine on tihedalt seotud sotsiaalse ebavõrdsusega. Seda aitab 
ilmestada inimkonna suhe teiste loomadega. Paljud ökofeministid, posthumanismi teoreetikud, 
kriitilised loomauurijad ning rassiuurijad on näidanud, et see, kuidas me teisi loomi kohtleme, pole 
mitte ainult (looma)eetiline ja ökoloogiline probleem, vaid ka soo, rassi ja globaalse ebavõrdsuse 
küsimus. Ühtlasi aitab see taasluua soolist, rassilist ja muud tüüpi ebavõrdsust. Seega on tegu üdini 
intersektsionaalse küsimusega, mis tähendab, et selle teema puhul on eri liiki ebavõrdsus lahuta-
matult põimunud ning inimeste heaolu on globaliseerunud maailmas seotud loomade omaga.

Praeguseks on teada, et teiste loomade tarbimine inimese toiduks – mis on kõige intensiivsem 
just globaalses põhjas – on üks peamisi kliimamuutuse põhjuseid (Steinfeld et al., 2006). Peale 
loomade endi on sellel ebaproportsionaalselt negatiivsed tagajärjed just haavatavatele inimgrup-
pidele ja -kogukondadele. Näiteks on töö tapamajas üks kõige traumeerivamaid ja tervist kah-
justavamaid ning seda teevad enamikus riikides just kõige vaesemad ja haavatavamad inimesed 
(Eisnitz, 2006; Sebastian, 2018).

Paljud nakkushaigused, sealhulgas koroonaviirus, levivad loomadelt inimestele ja saavad alguse 
teiste loomade tarbimisest ning intensiivpidamisest loomatööstuses. Järjest süvenev antibiooti-
kumide resistentsuse probleem, millel on katastroofilised tagajärjed inimkonnale ning eriti kõige 
haavatavamatele inimestele ja gruppidele, tuleneb eelkõige antibiootikumide massilisest kasuta-
misest intensiivpõllumajanduses peetavatel loomadel (World Health Organisation, 2017). Seega ei 
ole teiste loomade kohtlemine ning kliimakriis üksnes keskkonna- ega loomaeetika küsimus, vaid 
laiemalt võrdse kohtlemise küsimus.

Ökofeminismi klassikud (vt Adams, 1990; Gaard, 2002; Donovan, 1990) on kirjeldanud, kuidas pat-
riarhaalne ühiskonnakorraldus toetab nii naiste kui ka loomade objektistamist ja rõhumist. Näi-
teks ekspluateeritakse piima- ja munatööstuses just emasloomade reproduktiivsust – ilma nende 
võimeta järglasi saada ning imetada poleks inimestel võimalik tarbida lehmapiima ega kanamune.

Uuem posthumanistlik ja ökofeministlik mõte on liikunud klassikalisest ökofeminismist järjest 
enam intersektsionaalse mõtteviisi poole, käsitledes privilegeeritud rühmade domineerimist eri-
nevate rõhutud rühmade üle laiemalt, näiteks vaesuses elavad inimesed, koloniseeritud, rassis-
tatud (ingl racialised) grupid, põlisrahvad (vt nt Deckha, 2012; Warren, 2002, lk 42). Feministlikud 
rassiteoreetikud on näidanud, kuidas rassikategooriat (taas)luuakse liigi kaudu (Bailey, 2007; Ko & 
Ko, 2017; Polish, 2016).

Rassism ja inimliigi pidamine teistest ülemaks on omavahel tihedalt põimunud: tumedanahalisi 
inimesi ja põlisrahvaid on lääne valgenahaline pilk kujutanud vähem inimestena kui valgenaha-
lisi ja seega lähemal loomadele. Sarnaselt on lääne kultuur ja ka teadus animaliseerinud naisi ja 
puuetega inimesi, keda on nähtud lähemal loodusele ja loomadele ning kes ei vabane instinktide 
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kütkeist (vt Taylor, 2017). Seega on teised loomad ja liik (vaikimisi) olnud olulised kategooriad, mille 
kaudu sugu, rassi ja muid võimusuhteid globaliseerunud maailmas luuakse ja alal hoitakse.

Ökofeministlik uurimistöö ja aktivism Eestis: ülevaade

Eespool tutvustatud uurimissuunad ja -perspektiivid on Eesti teaduses alles lapsekingades ning 
perifeersed. Pigem võib neid ideid ja neist lähtuvaid tegutsemissuundi kohata Eesti feministlikes 
ning loomaõiguste aktivistlikes ringkondades. Eestikeelse lugejaskonnani on jõudnud mõningad 
ökofeministlikke vaatepunkte tutvustavad kirjutised Eesti meedias (Aavik, 2019; Roots, 2015; Sep-
per, 2016; Sukmit et al., 2014). Soo- ja keskkonnaküsimuste seostele on vähesel määral tähelepanu 
pööratud soolise võrdõiguslikkuse alases kodanikuühiskonna teavitustöös (vt Eesti Naisuuri-
mus- ja Teabekeskus, 2010).

Eesti teadlaste senine akadeemiline uurimistöö, mis käsitleb soo- ja keskkonnaküsimuste kok-
kupuutepunkte ja/või lähtub ökofeministlikust perspektiivist, on napp ning ilmunud pea täielikult 
inglise keeles ja välismaistes teadusväljaannetes – eestikeelset teadustööd on avaldatud vähe (vt 
eranditena Aavik, 2016; Pajumets, 2011). Eesti sotsiaal- ja humanitaarteadlastest soouurijad on 
ökofeministlikust vaatepunktist käsitlenud mõningaid ingliskeelseid romaane (vt nt Kuznetski, 
2020; Tofantšuk [Kuznetski], 2018). Samuti on pööratud tähelepanu meeste ja maskuliinsuste rol-
lile ökoloogilise kriisi kontekstis: uuritud on meeste veganluse ning egalitaarsemate soosuhete ja 
jätkusuutlikuma ökoloogilise keskkonna seoseid (Aavik, 2021), ökokogukondlikku elustiili harrasta-
vate meeste soopraktikaid ja -identiteete (Pajumets, 2011; Pajumets & Hearn, 2021).

Kokkuvõtteks: intersektsionaalse ökofeminismi poole

Väljumine inimkesksest mõtlemisest ja tegutsemisest on vältimatu samm, kui tahame inimkon-
nana edasi kesta ning kui meid huvitab planeedi ja siinse elurikkuse säilimine. Ühtlasi on hädavaja-
lik teadvustada, uurida ja otsustavalt vähendada soolist ja muud liiki sotsiaalset ebavõrdsust, mida 
jätkusuutlikkuse kriis taasloob ja võimendab. Seega on posthumanistliku ja intersektsionaalse 
ökofeministliku uurimistöö arendamine määrava tähtsusega. Muu hulgas on oluline nende seni 
marginaalsete uurimisperspektiivide ning vastava terminoloogia edendamine Eesti teaduses ja 
eesti keeles.

Paralleelselt akadeemilise uurimistööga tuleb ökoloogilise ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriisi lee-
vendamiseks püüelda ka intersektsionaalse aktivismi poole, kus erinevad progressiivsed sotsiaalse 
õigluse liikumised üksteist toetavad, sidudes inim- ja loomaõigused keskkonnaaktivismiga. Loo-
made, keskkonna ja eri inimgruppide vastu suunatud rõhumisvormide vastu võitlemisel on võtme-
tähtsusega ka riigi tegevus. Globaalse kliimakriisi olukorras ja kliimaõigluse põhimõttest lähtudes 
tuleks Eestil võtta suurem vastutus ning aktiivne roll kliimamuutuse leevendamisel. Üheks lähte-
kohaks võiks siin olla 2019. aastal vastu võetud Euroopa roheline kokkulepe5, mille eesmärk on 
saavutada 2050. aastaks Euroopa kliimaneutraalsus.

5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et.
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Naistevastane vägivald on nähtus, mis kutsub oma sisulise 
tähenduse ja mastaabi, aga ka terminoloogia tõttu esile nii 
muret, elevust kui pahameelt. Naistevastane vägivald seab 
ohtu naiste inimõigused ning naiste ja meeste võrdõiguslik-
kuse saavutamise ning sellel on väga tõsised tagajärjed ühis-
konnale, majandusele ja paljudele sellega kokku puutuvatele 
inimestele. Seega on naistevastase vägivalla ennetamine ja 
tõkestamine saanud viimastel aastakümnetel naiste õiguste 
kaitsel järjest olulisemaks. Kuna naistevastane vägivald on 
keerukas ja mitmetahuline probleem ning seda ei ole ühe 
artikli raames võimalik ammendavalt kirjeldada, keskendume 
mõnele teema nurgakivile. Alustuseks selgitame lühidalt nais-
tevastase vägivalla sisulist ja struktuurset olemust. Seejärel 
vaatleme naistevastase vägivalla mõiste kasutamist ja poliiti-
kameetmete võimalust vägivalda vähendada. Artikli lõpuosas 
tuleb juttu naiste olukorrast eriolukordades.

Naistevastase vägivalla sisuline 
ja struktuurne olemus
Rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et naistevastane vägivald 
on naiste diskrimineerimise vorm. Selle mõistega tähista-
takse kõiki soolise vägivalla akte, millega tekitatakse naisele 
füüsilist, seksuaalset, psühholoogilist või majanduslikku kahju 
või kannatust, hõlmates ka selliste aktidega ähvardamist, 
sundi või omavolilist vabadusest ilmajätmist sõltumata sellest, 
kas see leiab aset avalikult või eraelus. Defi nitsioonis viidatud 
sooline vägivald tähendab aga vägivalda, mis on suuna-
tud naise vastu põhjusel, et tegemist on naisega, või mis 
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mõjutab naisi ebaproportsionaalselt. (Euroopa Nõukogu, 2011) Küsimus ei ole selles, et vägival-
laohvriks ei võiks sattuda poisid või mehed või meessoost vägivallaohvrite muresid ignoreeritaks. 
Vägivald naiste vastu on struktuurne, olles meeste ja naiste ajalooliselt kujunenud ebavõrdsete 
võimusuhete väljendus, ja see on kogu maailmas väga laialt levinud (UN Women, 2019). Vastupidi-
seid väiteid saavad endale lubada need, kelle seisukohti ei pidurda empiirilised andmed.

Naisi kogu maailmas mõjutavad ebaproportsionaalselt perevägivald, sh paarisuhtevägivald, sek-
suaalvägivald, sh seksuaalne ahistamine, inimkaubandus, prostitutsioon, samuti Eestis praegu 
mitte nii aktuaalsed vägivallaliigid, nagu suguelundite moonutamine, sundabielud või nn au nimel 
tehtavad kuriteod (Justiitsministeerium, 2020; UN Women, 2019; World Health Organisation, 2013). 
Seni, kui eksisteerib mis tahes vormis naistevastane vägivald ja ühiskond seda sallib, ei saa 
rääkida naiste ja meeste võrdsest kohtlemisest.

Naistevastase vägivalla konstrueerimine
Vägivalda on aja jooksul selle eri avaldumisvormide tõttu defineeritud väga erinevalt, sõltuvalt 
defineerijast ja defineerimise aluseks olevatest veendumustest. Oluline on mõista, et see, kuidas 
sotsiaalseid probleeme avalikus ruumis kujutatakse, mõjutab seda, kuidas ühiskonnaliikmed maa-
ilma ja selles esinevaid probleeme tajuvad. Tõekspidamiste ja väärtushinnangute raamistajateks ja 
kujundajateks on kahtlemata poliitikadokumendid ja meedia.

Eesti õigusruumis ja riiklikes strateegiadokumentides naistevastase vägivalla mõistet kuigi 
sageli ei kohta ning eelistatakse sooneutraalseid väljendeid, nagu lähisuhtevägivald, perevägivald, 
inimkaubandus. Neutraalsena kõlab ka termin sooline vägivald, mida Eestis siiski kuigi palju ei kasu-
tata. Asjasse süüvimata võiks väita, et meile piisab üldisest määratlusest, mis ei erista vägivallatseja 
ja kannatanu sugu ning sisaldab erinevaid detailsemaid vägivallakategooriaid. Näiteks perevägi-
valla mõistega me väljendame sotsiaalses suhtes toimuvat vägivalda, ka eakatevastast vägivalda, 
vanema vägivaldsust laste vastu, lapse vägivaldust vanema vastu ning vägivalda, kus kannatajaks 
on naine. Selline kategoriseerimine võib toimuda reflekteeritult või automaatselt, konkreetse vägi-
vallajuhtumi sisu teadvustades või mitte.

Ühelt poolt on tõsi, et kõigi eelnimetatud vägivallavormide ohvriks langevad ka mehed, samuti kan-
natavad vägivalla all lapsed, nii poisid kui tüdrukud. Samuti võivad nimetatud vägivallaakte toime 
panna naised. Lisaks on toodud esile murekohta, et soospetsiifilised terminid ei aita kuidagi mõista 
geide ja lesbide ning transsooliste inimeste olukorda ning need terminid toetavad binaarset soo-
jaotust, mis on leitud olevat eksitav ja ebatäpne (Goldscheid, 2015). Eesti viimaste uuringute auto-
ritest on sooneutraalse keele valinud ka nt Vihmar (2018), analüüsides vägivalla käsitlemist Eesti 
meediaväljaannetes. Autor kasutab termineid lähisuhtevägivald, perevägivald, koduvägivald, partne-
rivastane vägivald ja vägivald. Samas näitavad uurimistulemused, et analüüsitud ajakirjandusartik-
lite põhirõhk on siiski naistevastasel vägivallal. Leiame, et liiga üldiste definitsioonide kasutamine 
jätab varju naistevastase vägivalla, ei väärtusta naiste kogemusi ja pisendab nende kannatusi ning 
võib vähendada abi küsimise püüdlusi.

Ka muude uuringute andmed sellise üldise määratluse kasuks ei räägi, vaid näitavad otsesõnu 
naistevastase vägivalla laialdast levikut Eestis. 2019. aasta statistika järgi olid 85% perevägivalla 
toimepanijatest mehed ja 81% ohvritest naised. Suurima osa perevägivallast moodustab paari-
suhtevägivald, kus ohver on naine ja toimepanija mees. Viimase viie aasta perevägivallaga seotud 
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tapmiste ja mõrvade (koos katsete) toimepanijatest 80% olid mehed, enamik seksuaalse ahista-
mise toimepanijatest olid mehed (97%) ja enamik ohvritest olid naised. Enamik ahistava jälitamise1 
toimepanijatest olid mehed (92%) ja enamik ohvritest naised (88%). (Tamm, 2019) Inimkaubanduse 
ohvritest pea kõik olid naised, ja on olnud seda aastate jooksul pidevalt (Leps, 2020), nende ära-
kasutajad on aga olnud mehed. Seega on oluline rääkida siiski konkreetselt naistevastasest 
vägivallast, et juhtida tähelepanu probleemi mitmekülgsusele ja struktuursele iseloomule. 
See, mis termineid me kasutame, on kriitiliselt oluline küsimus ka seepärast, et see mõjutab otse-
selt seda, millist tuge me pakume vägivallas ellujääjatele või nendele, kes on vägivalla toimepa-
nijad. See aga ei tähenda, et abi vajavad ainult naissoost ohvrid. Kõik Eesti ohvriabis pakutavad 
teenused, ühe erandiga naiste tugikeskuste näol, pakuvad abi ka meestele.

Kui naistevastasest vägivallast räägitakse Eesti avalikkuses ja kogemusartiklites aina julgemalt (Hel-
vik, 2019; Kirss, 2019), siis miks kõneldakse poliitilisel tasandil sellest nii vähe, eriti olukorras, kus 
ÜRO, Maailma Terviseorganisatsioon, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon seda oma poliitika-
dokumentides selge sõnaga teevad (UN Women, 2014)? Valikul on ilmselt mitmeid põhjuseid, näi-
teks soov vältida sugupoolte vastandamist või konflikti, aga ka soovimatus laiemalt naiste õigus-
tega tegeleda. Eestis on kohati veel küllaltki tugev vastuseis soolise ebavõrdsuse probleemi 
tunnistamisele ning seetõttu ka naiste kui vägivallaohvrite, veelgi enam aga meeste kui 
vägivalla toimepanijate nimetamisele.

Üks huvitav aspekt naistevastase vägivalla eri vormide käsitlemisel on viitamine vägivalla toime-
panija soole. 1970-ndate lõpus avaldas Steinmetz artikli „pekstud abielumeestest“, millele on järg-
nenud hulgaliselt mõtteavaldusi teemal, kuidas naised on sama vägivaldsed kui mehed ja et pere-
vägivald ei ole soolisuse või patriarhaadiga seotud (Johnson, 2005). Statistika ja uuringud ei toeta 
seda mõtteviisi. Näiteks kasutavad noored vägivalla õigustamiseks raamistikku, kus soolised erine-
vused toodavad ebavõrdsust. Vägivald on õigustatud, kuna ebavõrdsust ei seata kahtluse alla, vaid 
seda peetakse täiskasvanute heteroseksuaalse suhte enesestmõistetavaks osaks (Lombard, 2014). 
Väga palju on uuritud ka „vägistamiskultuuri“, mille aluseks on kultuurilised uskumused, mis toe-
tavad meeste vägivalda naiste vastu. Siia kuuluvad arusaamad, et vägivald on elu osa, vägivald ja 
seksuaalsus on seotud, mehed on aktiivsed ja naised passiivsed ning meestel on õigus seksuaalva-
hekorrale (Phipps et al., 2018). Arusaamad soorollidest mõjutavad ka ohvrite süüdistamist. Näiteks 
egalitaarsemaid soosuhteid toetavad inimesed süüdistavad vägistamisohvrit vähem (Angelone et 
al., 2012). Seega tundub asjakohane rääkida nii traditsioonilistest soorollidest kui ka meeste vägi-
vallast naiste vastu, kui tahame selles valdkonnas midagi muuta.

Naistevastane vägivald on levinud, kuna püsib misogüünne suhtumine naistesse (The Convention 
in Brief, 2020). Farley jt (2009, 2011) seksiostjate uuringus ja võrdlevas uuringus, kus kõrvutati sek-
siostjatest mehi nende meestega, kes seksi ei osta ega ole seda kunagi teinud, tuleb välja mitmeid 
murettekitavaid hoiakuid naiste suhtes laiemalt. Ligi pooled seksiostjad väitsid, et vägistamine juh-
tub seetõttu, et mehed satuvad seksuaalselt hoogu või kuna meeste seksiisu „väljub kontrolli alt“. 
16% väitis, et nad vägistaks naise, kui saaksid olla kindlad, et ei jää sellega vahele. Nii nagu perevä-
givalla puhul on võimusuhe toimepanija jaoks oluline, on see ka seksiostjate jaoks: neile meeldib 
tunda võimu prostitutsiooni kaasatud naise üle ja samas olla vaba kõigist suhtekohustustest (ibid.).

1 Teise isikuga korduva või järjepideva kontakti otsimine, tema jälgimine või muul viisil tahtevastaselt tema eraellu sekkumine, kui ees-
märk või tagajärg on hirmutamine, alandamine või muul viisil tema oluliselt häirimine (Karistusseadustik, 2021, § 1573)
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Naistevastase vägivalla levik ja hoiakud selle suhtes  
(uuringud 2010‒2020)
Viimase kümne aasta jooksul on nii Eestis kui rahvusvaheliselt tehtud uuringud veenvalt näida-
nud naistevastase vägivalla ulatuslikku levimust ja hinda ühiskonnale ning elanikkonna ja spet-
sialistide hoiakuid vägivalla suhtes. 2014. aastal avaldas Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ülevaate 
uuringust, mis põhines intervjuudel 42 000 naisega kõigis EL-i liikmesriikides, sh 1500 naisega Ees-
tis. Tegemist on esmakordse sellises mahus ja ulatuses uuringuga naistevastase vägivalla kohta. 
Uuringust selgub, et kolmandik naistest, ka Eesti naistest, on peale 15. eluaastat kogenud füüsilist 
ja/või seksuaalset vägivalda. Muret tekitab tõsiasi, et isegi kõige raskemate paarisuhtevägivalla 
juhtumite korral pöördus politseisse vaid 11% Eesti naistest ehk enamik selle vägivalla juhtumitest 
jääb raporteerimata. (FRA, 2014) Kuues riigis läbi viidud rasedate uuringus, kuhu olid haaratud ka 
Eesti naised, küsiti, kas nad on kannatanud emotsionaalset, füüsilist või seksuaalset vägivalda, ning 
uuriti vägivalla seoseid hirmu, sh sünnitushirmuga. 68,1% Eesti naistest koges uuringuperioodil 
keskmist või tõsist emotsionaalset vägivalda, 46% füüsilist vägivalda. Eesti naised torkasid võrdlu-
ses teiste riikidega silma suurima vägivallakogemusega nii elu jooksul kui ka uuringus osalemise 
hetkel (vastavalt 45,4% ja 6,5%). (Lukasse et al., 2014) Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringust 
ilmneb, et abi saama ei pöördutud, kuna loodeti ise või sõbra abil hakkama saada või peeti juhtu-
nut peresiseseks asjaks. Seksuaalvägivalla puhul torkab silma, et tunti häbi ja ei tahetud, et keegi 
teada saaks. (FRA, 2014)

Eeltoodud andmeid aitavad selgitada 2016. aastal Sotsiaalministeeriumi tellitud elanikkonna küsit-
luse tulemused, mille kohaselt 42% Eesti elanikest leiab, et naiste valitud riietus on vägistamise 
ohvriks langemise põhjus, ja 49% arvates on ohvrid perevägivallas osaliselt ise süüdi (vt joonised 
1 ja 2, TNS Emor, 2016). Kui kõrvutada neid andmed 2014. aastal samal teemal tehtud uuringu 
omadega (vt TNS Emor, 2014), siis ilmneb, et kahe aasta jooksul pole hoiakutes muutusi toimunud.

Joonis 1. Elanike hinnangud perevägivalla ohvrite süü kohta. Allikas: TNS Emor, 2016

Joonis 2. Elanike hinnangud vägistamise ohvriks langemise ja naiste riietuse vahelise seose kohta. 
Allikas: TNS Emor (2016)
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Positiivse muutusena saab esile tuua, et 97% uuringus osalejatest peab perevägivalda kuriteoks 
ja 78% arvates ei ole perevägivald pere siseasi (TNS Emor, 2016). Selline tulemus näitab toetust 
perevägivalla juhtumitesse sekkumisele ja annab tuge nii kannatanutele kui ka kannatanutega töö-
tavatele spetsialistidele. Siiski leidub veel küllaltki palju neid, kes jätkuvalt naeruvääristavad 
ohvreid ja peavad neid olukorra eest vastutavaks, tõrjudes neid sel viisil abist eemale. Näi-
teks nähtus ka Tiit Ojasoo vägivallaintsidenti kajastanud artiklite kommentaariumite analüüsi tule-
mustest, et teise inimese kallal vägivallatsemine mõistetakse küll hukka, kuid see ei olnud oluliselt 
tugevam veendumusest, et sellist käitumist ei peaks ilmtingimata taunima ja süü on ka kannatanul 
(Vihmar, 2018). 

Laialdase vägivallakogemusega on seotud ka prostitutsiooni kaasatus. Enamik prostitutsiooni kaa-
satud naistest on elu jooksul vägivallaga kokku puutunud: ligikaudu 60% vaimse, 60% kehalise 
ning 50% seksuaalse vägivalla vormidega (Lemsalu et al., 2017). Juba prostitutsiooni sattumine on 
seotud väga suure haavatavusega, mis võib olla nii majanduslik, psühholoogiline kui ka sotsiaalne, 
ja väga levinud on kompleksne haavatavus ehk mitme faktori esinemine (Krõlov, 2015).

Nii nagu perevägivalla puhul on Eestis aina rohkem neid inimesi, kes mõistavad selle vägivalla-
vormi hukka ja peavad õigeks selle tõkestamist, on ka üha enam inimesi hakanud taunima sek-
suaalset ärakasutamist. Järjest rohkem mõistetakse ka seda, et prostitutsioon on seotud vägival-
laga: elanikkonna uuringu põhjal suhtub 54% Eesti inimestest prostitutsiooni kui naistevastasesse 
vägivalda ja 53% toetab seksiostu keelustamist (TNS Emor 2014). Selliste hoiakute kujunemisele on 
tõenäoliselt kaasa aidanud 2000. aastate esimesel kümnendil tehtud ulatuslik uuringutel põhinev 
teavitustöö, mille käigus selgitati prostitutsiooni põhjuseid ja tagajärgi ning seksiostjate vastutust 
prostitutsiooni ja inimkaubanduse leviku eest (Luht, 2010). Samas on siiski levinud arvamus, et 
prostitutsioon on miski, mis on meestele vajalik (2016. aastal arvas nii 28% küsitletutest). Samal 
arvamusel on seksiostjad ise. Lisaks on uuringud näidanud, et seksiostjaid ei huvita, kas naised on 
prostitutsioonile sunnitud kas otseselt või kaudselt (Farley et al., 2011). Seegi hoiak näitab tugevalt 
naiste ja meeste ebavõrdsuse levikut ning topeltstandardeid.

Samamoodi nagu pere- ja seksuaalvägivallas kiputakse süüdistama ohvrit (Gravelin et al., 2019) 
ja toimepanijale õigustusi leidma (Valor-Segura et al., 2011), on ka prostitutsiooni puhul uuringud 
näidanud, et prostitutsiooni kontekstis toimuva eest, olgu selleks vägistamine või peks, peetakse 
vastutavaks prostitutsiooni kaasatud naist.2 Ohvri süüdistamisel on hulgaliselt põhjendusi. Uuri-
jad toovad esile nt arvamused, et kõik naised peavad käituma teatud reeglite järgi, sh järgima 
traditsioonilisi soorolle, ja kui nad seda ei tee, vastutavad nad vähemalt osaliselt enda vägistamise 
eest (Litam, 2019). Naine prostitutsioonis on veel eriti halval positsioonil, sest arvatakse, et kuna 
ta on niikuinii „üldiselt kättesaadav“, ei ole tema vägistamine võimalik, ning et kui naine „valis“ 
prostitutsiooni, „valis“ ta kõik sellega kaasneva, sh vägivalla (van Disseldorp, 2019). Seksiostjate 
arvates ongi prostitueerivad naised loobunud oma õigustest ja seega võib nendega teha kõike 
(Farley et al., 2009).

Paljud uuringud on toonud nähtavale, et ohvri süüdistamine on seotud ka vägistamismüütidega 
(Burt, 1980). Mehed kasutavad vägistamismüüte naiste vastu suunatud seksuaalvägivalla õigusta-
miseks või eitamiseks; naistepoolne vägistamismüütide aktsepteerimine võib viidata iseenda kui 
naise haavatavuse eitamisele (van Disseldorp, 2019). Paraku mõjutab selliste müütide levik ka abis-
tajate ja nõustajate tööd, kuna hoiakud kujundavad praktikute kõnepruuki ja otsuseid (Litam, 2019).

2 Termin prostitutsiooni kaasatud naine võeti kasutusele peale põhjalikke arutelusid.
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Eestis on avaldatud mitmeid uurimusi, milles keskendutakse pere- ja naistevastase vägivallaga töö-
tavate praktikute hinnangutele vägivallast, sh sellele, kuidas vägivalda mõistetakse, kui sageli vägi-
vallaga kokku puututakse ja kui suure probleemina seda nähakse. Eraldi on uuritud politseinike, 
prokuröride ja juristide ning sotsiaal-, tervishoiu- ja ohvriabitöötajate seisukohti. Enamasti tuuakse 
spetsialistide tõlgendustes esile vaimset ja füüsilist vägivalda, kuid ka seksuaalset ja majanduslikku 
vägivalda. Uuringutest selgub, et nii juristid kui ka politseiuurijad peavad vaimset ja füüsilist vägi-
valda kõigi vägivallaliikide lõikes tõsiseks probleemiks. 85% politseinikest on oma töös kokku puu-
tunud vähemalt ühe naise löömise juhtumiga aastas, kolmandikul on neid olnud aasta jooksul üle 
kuue; seksuaalvägivalla juhtumiga on kokku puutunud 68% politseinikest (Pettai & Proos, 2015). 
Uuritud juristidest 92–94% leiab, et naistevastane füüsiline vägivald on tõsine probleem, vaim-
set vägivalda hindab tõsiseks probleemiks 86% vastanutest. Ka prokurörid, sotsiaal-, tervishoiu- ja 
ohvriabitöötajad on kõige enam kokku puutunud naistevastase füüsilise vägivallaga (Linno et al., 
2011; Pettai & Kase, 2014; Pettai & Proos, 2014a, 2014b).

Kui füüsilist vägivalda on kergem tuvastada nähtavate füüsiliste kahjustuste tõttu, siis vaimset vägi-
valda on raske hinnata. Kvalitatiivsed uuringud (vt nt Kass, 2017) on osutanud, et kannatanute 
tõlgendustes ei esine füüsiline vägivallaakt eraldi, vaid on tugevas seoses vaimse vägivallaga. Ka 
seksuaalvägivalla puhul on oluline teadvustada selle varjatumat olemust (Pettai & Proos, 2014a). 
Olenemata selle olemusest peavad kõik vastajate rühmad naistevastast vägivalda tõsiseks prob-
leemiks, ja kuigi ohvrit süüdistavad hoiakud on veel levinud, jagatakse üldjuhul seisukohta, 
et põhisüüdlane on siiski vägivalla toimepanija.

Mõistmaks, mida tähendab perevägivald majanduslikus mõttes, on hakatud uurima perevägivalla 
kulusid ühiskonnale. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut on hinnanud perevägivalla kulu-
deks Eestis 320 miljonit eurot aastas (European Institute …, 2014). Arvestatud on kaotatud too-
dangu, tervishoiu-, õiguskaitse- ja sotsiaalteenuste, isiklike kulude ja eriteenuste ning füüsilise ja 
emotsionaalse kahjuga. Eesti uurijad jõuavad Eesti andmete põhjal summani 116,5 miljonit eurot 
aastas, tõdedes samas, et tõenäoliselt on tegemist kulude alahindamisega: esiteks on andmed 
puudulikud, teiseks ei osata isiklikke ja sotsiaalkulusid nii hästi arvestada (Pettai et al., 2016). Ena-
miku vägivallaga seotud kuludest kannab avalik sektor, peale otseste kulude võib see tähen-
dada ka negatiivset mõju investeeringutele ja majanduskasvule (World Health Organisation, 2004).

Eestis on hakatud uurima ka seksuaalset ahistamist (vt ka Piret Karro artikkel siinses kogumi-
kus). Töökohal toimuvat avab Praxise 2014. aasta uuring, kus 7% naistest raporteeris soolise või 
seksuaalse ahistamise kogemist, meestest tegi seda vaid 3% (Karu et al., 2014). Soolist ja seksuaal-
set ahistamist kõrghariduses kui murekohta, mis mõjutab võrdset ligipääsu haridusele ja seega 
tööturule, on uurinud Eesti Üliõpilaskondade Liit. Tehtud uuringust ilmnes, et 72,6%-l vastanutest 
oli kogemus vähemalt ühe soolise või seksuaalse ahistamise juhtumiga, enim oli sellega seotud 
kogemusi naistudengitel (Järv et al., 2020). Teisisõnu, naiste jaoks ei ole sageli mitte ainult kodu 
ebaturvaline koht, vaid ka ülikool. Naised kogevad seksuaalset ahistamist ja seksuaalvägivalda ning 
ähvardamist ka tööl (Soo & Markina, 2014), samuti ekspluateerivas fiktiivabielus (Viuhko et al., 2016).

Justiitsministeerium käsitleb naistevastase vägivalla liike aastaraamatus „Kuritegevus Eestis“, mis 
pakub väärtuslikku statistikat vägivallakuritegude kohta. Paraku mitte kõigi vägivallavormide puhul 
pole võimalik eri artikleid lugedes aru saada, kes on vägivallatseja ja kes ohver, ning seetõttu ei 
anna kogumik täielikku ülevaadet naistevastase vägivalla levikust.
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Poliitikameetmete võimalustest tegelda naistevastase vägivallaga
Võimalusi poliitikameetmete abil vägivalla levikut mõjutada ja vägivallas ellujääjate kannatusi 
leevendada otsivad kõik Euroopa riigid. 2017. aastal, kui Eesti ratifitseeris Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni, nn Istanbuli 
konventsiooni, oli valitsus üksmeelel selle konventsiooni vajalikkuses. Ka Riigikogus toimunud 
hääletus näitas ülekaalukat toetust konventsioonile: 79 saadikut hääletas poolt, vastu oli vaid kuus 
(Naistevastase vägivalla ja perevägivalla …, 2017). Toonast valitsust ei pelutanud konventsiooni 
preambulis toodud väited vägivalla soolisuse ja struktuursuse kohta või artiklites sätestatud nõu-
ded edendada võrdõiguslikkust ning tegelda naiste diskrimineerimise kaotamisega, et vägivalda 
tõkestada. Samas on Euroopas riike, kes ei ole konventsiooni seniajani ratifitseerinud (Council of 
Europe Portal, 2020), tuues põhjuseks, et sooline võrdõiguslikkus õõnestab „traditsioonilisi pere-
väärtusi“ ja õhutab homoseksuaalsust ning et konventsioonis esitatavad väärtused on vastuolus 
kristlike ja pereväärtustega (Margolis, 2020; Patricolo, 2019; Sullivan, 2020). Õnneks need praegu 
Ida-Euroopas levivad ideed ei ole takistanud Eestis konventsiooni rakendamist.

Ratifitseerimisprotsessi käigus algatas Sotsiaalministeerium ohvriabi seaduse muudatused (Ohv-
riabi seaduse …, 2016) ja suurendas oluliselt naiste tugikeskuste rahastust (Rahandusministee-
rium, 2016), Justiitsministeerium aga koostas eelnõu, millega kriminaliseeriti sundabielud, naiste 
suguelundite sandistav moonutamine, inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmine ja ahistav jälitamine 
(Karistusseadustiku …, 2019). Väärteona sätestati füüsiline seksuaalne ahistamine (Riigikogu õigus-
komisjon, 2017; Karistusseadustiku …, 2019). Samas diskussioonis seksuaalse ahistamise üle naiste 
kogemustele tähelepanu pigem ei pööratud. Küll aga tekitasid elavat vastukaja Istanbuli konvent-
siooni eest seisnud valitsusliikme hilisemad väljaütlemised naistevastase vägivalla kohta. (Ibrus, 
2017; Larin & Varblane, 2017) Sellegipoolest olid 2016. ja 2017. aasta Eesti Inimõiguste Keskuse 
hinnangul naistevastase vägivalla ennetamises ja selle vastu võitlemises märgilise tähendusega 
(Meiorg, 2017).

Naistevastase vägivalla vastu võitlemisel on edu kriteerium ka riiklik tegevuskava. Ainus riiklik 
strateegia, mis räägib otsesõnu naistevastasest vägivallast, on vägivalla ennetamise strateegia aas-
tateks 2015–2020 (Justiitsministeerium, 2015). Küll aga käsitlevad naistevastase vägivalla tõkes-
tamiseks vajalikke tegevusi ja teenuseid mitmed teised kas kehtivad või eelnõu staatuses olevad 
arengukavad ja tegevuskavad (vt nende loetelu artiklis „Naistevastase vägivalla ohvrite abistamine 
praeguses Eestis ja arenguplaanid“). Oluline tähis naistevastase vägivalla tõkestamisel on ka 2012. 
aastal uue kuriteoohvrite direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse. Kui konventsiooni rakendamisel 
võib vaielda, kuidas eri sätteid praktikasse tuua, siis direktiivis esitatud suunised on täpsemad ja 
nende täitmise kontroll oluliselt rangem. Ka inimkaubanduse tõkestamist suunab juba 2011. aas-
tast eraldi direktiiv3.

Naiste olukord eriolukordades
Teadusuuringud on veenvalt näidanud, et kuigi eri ühiskondades on alati ilmnenud mingit laadi 
naistevastast vägivalda, siis kriisiolukorrad tekitavad naiste õiguste mitmekihilise riive (Inter-
national Federation …, 2015). Olgugi et kriisid võimendavad ja toovad ühiskondades teravalt esile 
eri sihtgruppide juba olemasolevaid nõrku külgi ja diskrimineerimise mustreid, suurendab sooka-

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. a direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast 
võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset.
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tegooria põimumine teiste kategooriatega just naiste haavatavust. Näiteks elanike ümberasusta-
mine katastroofide järel ja sõjalised konfliktid suurendavad ohtu sattuda seksuaalvägivalla ohvriks 
(ibid.). Vägistamist kasutatakse süstemaatilise sõjarelvana, mille eesmärk on ohvrite piinamine ja 
alandamine ning kogukonna struktuuri hävitamine. Kuigi seksualiseeritud vägivalla ohvriks lange-
vad ka mehed, moodustavad naised ja lapsed suurema osa seksuaalse vägivalla ohvritest, pee-
geldades ja kinnistades sellega naiste staatust – seda, kuidas naise kehasse suhtutakse ja neid 
kontrollitakse.

Järgnev selgitab märtsis 2020 alanud COVID-19 pandeemia põhjustatud rahvatervise kriisi näitel, 
kuidas selline sündmus naiste õigusi mõjutab. Kuigi ülemaailmse levikuga viiruse majandusliku ja 
sotsiaalse mõju ulatus ning sügavus on kirjutamise hetkel veel ebaselge, on teada, et uudne viirus 
on tekitanud mitu paralleelset kriisi, mis mõjutavad ebaproportsionaalselt rohkem naisi 
(Pinho-Gomes et al., 2020; UN Women 2021).

Naistel on võrreldes meestega sageli piiratum ligipääs elutähtsale informatsioonile, neil on oma 
eesliinitöö tõttu suurem risk haigusega kokku puutuda (tervishoiu- ja lapsehoiutöötajad, sotsiaal-
töötajad, eakate hooldajad), neil on kaugtöö ja hoolduskohustuste ühitamisel suurem tasustamata 
töö koormus. Erinevalt meestest töötavad naised sagedamini osalise tööajaga, mitteametlikes sek-
torites, ajutistes ja madalama staatusega ametites, mis seab nad suuremasse vaesusriski. Näiteks 
küsitlusuuringust, milles keskenduti lapsevanemate ajakasutusele olukorras, kus koolid olid sule-
tud ja töötati kaugtööl, ilmnes, et kahe vanemaga leibkondades lõpetasid emad võrreldes isadega 
sagedamini palgatööl käimise. Sama uuring näitas, et kuigi isad võtsid kriisi ajal rohkem vastutust 
majapidamistööde eest, jäi suurem koormus emadele, mis tõi kaasa palgatööle kulutatud aja järsu 
vähenemise. Kuna emadele jäi vaid kolmandik katkestamata tööaega võrreldes isadega, võib see 
ohustada nende karjäärivõimalusi. (Andrew et al., 2020)

Rahvusvahelises kontekstis köidab enim tähelepanu mure pere- ja naistevastase vägivalla ris-
kide intensiivistumise pärast haiguspuhangute korral, kuna pandeemiaga seotud hirm ja eba-
kindlus pakuvad soodsat keskkonda vägivallavormide võimendumiseks. Paljud riigid üle maailma 
raporteerisid liikumispiirangute tõttu süvenevat vägivalda, sh soolist ja seksuaalvägivalda. Näiteks 
Ühendkuningriigi politseistatistika andmetel pöörduti pandeemia esimese seitsme nädala jooksul 
politsei poole eri liiki koduse väärkohtlemise tõttu iga 30 sekundi järel (McDonald, 2020), kõned 
perevägivalla infotelefonile kasvasid 25% (Kelly & Morgan, 2020). Prantsusmaa näiteks teatas pere-
vägivalla kaebuste suurenemisest 30% pärast isolatsiooni ja karantiinimeetmete rakendumist (UN 
Women 2020). Teiste Euroopa riikide kogemuse taustal paistab silma Eesti perevägivallast teata-
mise vähenemine. On alust arvata, et niigi varjatud kuritegevuse liik jäi veelgi varjatumaks.

Pandeemia negatiivse mõju mõistmiseks tehtud uuringud (vt nt EIGE 2021) näitavad, et just vii-
ruse leviku tõkestamiseks rakendatud liikumispiirangud ja ranged sotsiaalse distantsee-
rumise meetmed on osutunud naiste õiguste riive ja naistevastase vägivalla peamiseks 
tõukejõuks. Sotsiaalse eraldatuse nõude tõttu leidsid paljud pered end olukorrast, kus suhted 
pereliikmete vahel intensiivistusid, kuid kontakt olemasoleva tugivõrgustikuga, näiteks laiendatud 
perekonna liikmetega, vähenes. Nii sattusid paljud perevägivalla all kannatavad naised vägivaldselt 
käituva partneri suurema mõju ja kontrolli alla (Women’s Aid, 2020). On leitud, et vägivallatse-
jad tugevdavad eriolukorra ajal kontrollivaid käitumismustreid, et omada mingitki kontrollitunnet. 
Ka koroonaviiruse nakkusoht võimaldas seda olukorda kasutada täiendava survemehhanismina 
oma pereliikmete isoleerimisel ja hirmutamisel (Usher et al., 2020). Juba varem vägivaldsed suhted 
muutuvad kriisides tihti vägivaldsemaks, naised muutuvad oma partnerist majanduslikult sõltuva-
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maks ning halvimal juhul on naised ja tüdrukud sunnitud teenima raha seksi müümisega (World 
Health Organisation, 2005).

Naistevastase vägivalla suurenemise riskide kõrval kaasneb sotsiaalse isolatsiooni ja liikumispii-
rangutega oht soovimatuks rasestumiseks, kuna piiratud on ligipääs rasestumisvastastele vahen-
ditele või õigeaegsele ja turvalisele raseduse katkestamisele. Koroonaviirusest põhjustatud 
eriolukorra ajal ilmnes seksuaal- ja reproduktiivõiguse haprus kogu maailmas (Council of 
Europe, 2020). Ka siin võimendusid juba varasemad puudujäägid, näiteks juurdepääs turvalisele 
abordile. Naistearst Marie Abel ja õigusteadlane Liiri Oja selgitavad intervjuus Itaalia näitel seda, 
kuidas plaanilise ravi peatamisel tühistati paljude naiste abordid või ei pääsenud inimesed liiku-
mispiirangute tõttu haiglasse (Peegel, 2020). Paljud uuringud kinnitavad, et sellistes olukordades 
on kannatajateks juba niigi haavatavad grupid, näiteks vägivalla all kannatavad naised, puuetega 
naised, migrandi staatuses naised. Näitena saab tuua ka Malta, kus koroonaviiruse puhang või-
mendas naiste reproduktiivõiguste rikkumist veelgi – seksuaalvägivalla järel puudus ligipääs rases-
tumisvastastele ravimitele, mis tõi kaasa soovimatut rasestumist (Caruana-Finkel, 2020). Eesti koos 
Lätiga paistis pandeemia olukorras silma selle poolest, et ainsate riikidena Euroopa Liidus ei luba-
nud nad tugiisikuid sünnitusele.

Kuigi kriiside ja inimeste kannatuste seost ei ole võimalik täielikult muuta, saab kriisiolukordi käsit-
leda sootundlikumalt, mis tagab tulevikus kriiside korral soolise vastupanuvõime. Tähtsamate 
meetmete hulka kuulub võimalike riskitegurite ja vajaduste teadvustamine.

Kokkuvõttev arutelu
Inimesed elavad avalikus ruumis loodud tähenduste väljas. Naistevastane vägivald ei ole asi 
iseeneses, vaid see on sügavalt juurdunud ühiskonna sotsiaalsetes, majanduslikes ja kul-
tuurilistes struktuurides ja mustrites, mida sotsiaalsetes suhetes ühel või teisel viisil taastoo-
detakse. Artiklikogumiku esimene eelkäija ilmus 2000. aastal ja selles ei olnud eraldi peatükki ei 
naistevastase vägivalla, perevägivalla ega ühegi teise soolise vägivalla vormi kohta. 2010. aastal 
ilmunud kogumikus räägiti paarisuhtevägivallast ja inimkaubandusest. Praegu saame otsekohe-
selt kirjutada ja arutleda naistevastase vägivalla ja selle tahkude üle.

Riiklikul tasandil on viimase kümne aasta jooksul toimunud olulised läbimurded. Eesti on 
üha enam seotud rahvusvaheliste kohustustega abistada naistevastase vägivalla ohvreid ja enne-
tada selle kuriteo toimepanekut. Samuti on tehtud riigisiseseid muudatusi.

• 2015. aastaks üle võetud kuriteoohvrite õiguste direktiivis tuuakse eraldi esile soolise vägivalla, 
lähisuhtevägivalla, seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse ohvrid, kellele tuleb eritähelepanu 
pöörata ja keda tundlikult kohelda.

• 2017. aastal ratifitseeris Eesti Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla enneta-
mise ja tõkestamise konventsiooni, nn Istanbuli konventsiooni, mille eesmärk on töötada välja 
laiaulatuslik raamistik, poliitikasuunad ja meetmed, et kaitsta ja abistada kõiki naistevastase 
vägivalla ja perevägivalla ohvreid.

• Valdkondadeüleselt on koostatud memorandum tegevustega lähisuhtevägivalla ennetamiseks 
ja tõkestamiseks aastatel 2019–2023 (Siseministeerium, 2020).

• Lähisuhtevägivalla ennetamist ja tõkestamist on nimetatud eesmärgina valitsuse aastate 2019–
2023 tegevusprogrammis (Vabariigi Valitsus, 2019).
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• Riigikogus on loodud lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühm.
• Perevägivalla teemale pööratakse avalikult tähelepanu.
• Kasvanud on valdkonna riiklik rahastus.

Viimase kümne aasta jooksul on Eestis jõustunud mitmed olulised seadusemuudatused, mis või-
maldavad vägivallas kannatanute paremat kaitset. Karistusseadustiku muudatustega said ahis-
tavast jälitamisest ja seksuaalsest ahistamisest süüteod ning kriminaliseeriti naiste suguelundite 
sandistav moonutamine ja sundabielud. Lisaks kriminaliseeriti alaealiselt seksi ostmine ja alaeali-
selt prostitutsioonile iseloomulike teenuste ostmine. Samuti loetakse kuriteos raskendavaks asja-
oluks seda, kui kuritegu on toime pandud perekondlikus sõltuvuses oleva isiku vastu.

Soost sõltumata on vägivald vastuvõetamatu ja abi tuleb pakkuda igaühele, kes on sellele allutatud. 
Siiski ei saa meeste ja naiste vägivallakasutust ja -kogemust vaadata samalaadsete nähtustena. 
Vägivalda toime panevad naised erinevad paljudel juhtudel meessoost toimepanijatest. Vägivalla 
sootundlik käsitlemine on vajalik naistevastase vägivalla tõkestamiseks ja ennetamiseks 
ning on eeldus, et selle all kannatavad naised ja tüdrukud julgeksid abi küsida.

Ühiskonna suhtumine pere- ja naistevastasesse vägivalda ei ole aga endiselt ühene. 2020. 
aastal on tulnud nähtavale naistevastase vägivalla pisendamine ja naiste kogemuse vähendamine, 
samuti terminoloogia „uuendamine“ ja ümberpööramine (vt Helme, 2020; Liiva, 2020; Poolamets, 
2020). Võimalikuks on saanud sellised sõnavõtud, mida kümme aastat tagasi poleks isegi võimalikuks 
peetud. Kahtlemata mõjutab see vägivallaohvrite olukorda ja julgust abi küsida. Teisalt räägitakse 
naistevastasest vägivallast aina julgemalt avalikkuses ning artiklid, mis teemat lahkavad ja juhtumeid 
avalikkuse ette toovad, on aina asjalikumad, täpsemad ja ohvri suhtes empaatilisemad (Helvik, 2019; 
Kirss, 2019). Diskussiooni suunavaks ja vaadet avardavaks oli kindlasti Eero Epneri (2019) artikkel 
lähisuhtevägivallast, mille lugemise tegi Eesti Ekspress erandkorras kõigile võimalikuks.

Nagu ilmneb siinses kogumikus ilmunud lühiartiklist, milles käsitletakse naistevastase vägivalla 
ohvrite abistamist praeguses Eestis ja arenguplaane, on praktikas olukord parem, kui see kunagi 
olnud on, ja positiivne areng jätkub. Oluline on kõigi inimeste oskus luua ja säilitada empaatilisus 
ohvrite suhtes ning julgeda vägivalla ennetamiseks sõna võtta ja sekkuda.
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Naistevastase vägivalla ohvrite 
abistamine praeguses Eestis 
ja arenguplaanid
Kristiina Luht

2021. aastal on abivõimalused naistevastase vägivalla ohvritele paremad kui kunagi varem. Prob-
leemid tunduvad olevat pigem infovahetuses või juhtumite lahendamises, mitte enam nii palju 
teenuste puudumises (vt Vägivalla ennetamise …, 2015, 12–15; Tamm & Kruusement, 2019).

Ajaloolise tagasivaatena meenutame, et 1996. aastal alustas Sotsiaalministeeriumis soolise võrd-
õiguslikkuse büroo, kus hakati tõlkima materjale ja korraldama ümarlaudu soolise vägivalla tee-
mal (Laos & Põim, 2015). Sel ajal ei olnud veel strateegiaid naistevastase vägivalla tõkestamiseks. 
Spetsiifi liselt naistele suunatud teenused olid olemas ainult AIDSi Tugikeskusel, mis 1994. aastast 
hakkas pakkuma nõustamist prostitutsiooni kaasatud naistele, nähes prostitutsiooni naiste sek-
suaalse ärakasutamisena (AIDSi Tugikeskus, s. a.). 2002. aastal avati Eestis esimene naiste varju-
paik lähisuhtevägivalla ohvritest naistele, 2003. aastal moodustati esimesed naiste tugigrupid 
(Eesti Vabariigi …, 2005). 2005. aastal alustasid üle Eesti tööd ohvriabitöötajad, kelle sagedase-
mateks klientideks olid ja on siiani perevägivalla all kannatavad naised (Luht, 2018). Samal ajal 
avas uksed Eluliini rehabilitatsioonikeskus Atoll prostitutsiooni kaasatud ja kaubitsetud naiste 
abistamiseks (TAI, 2012). Koostööd ja teenuseid kaubitsetud naiste abistamiseks hakati arendama 
ka Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) vedamisel ja mitmete teiste mittetulundusühingute ning 
Sotsiaalministeeriumi ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel (Luht, 2010). 2006 loodud ENVL hak-
kas koostöös SA-ga Eesti Naisteühenduste Ümarlaud pakkuma naiste varjupaikade töötajatele 
baaskoolitust ning süstemaatilisi täienduskoolitusi (ENVL, s. a.).

2007. aastal muutus võimalikuks ohvriabi kaudu psühholoogilise abi saamine ka kergemate 
tagajärgedega kuritegude puhul. Varem oli see võimalik ainult kuriteoohvri hüvitise kaudu ehk siis, 
kui kuriteo tagajärjeks oli vähemalt kuus kuud (praegu neli kuud) kestev tervisehäire, raske tervi-
sekahjustus või kannatanu surm. Naiste varjupaikade teenusekirjeldus valmis 2013. aastal ja 
keskused hakkasid pakkuma peale eriväljaõppe saanud tugikeskuste töötajate osutatava nõusta-
mise ja turvalise majutuse ka psühholoogilist nõustamist, psühhoteraapiat ja õigusnõustamist. Abi 
hakati osutama ka seksuaalvägivalla ja muude naistevastase vägivalla ohvritele (ENVL, s. a.). 2016. 
aastaks olid naiste tugikeskused kõikides maakondades. 

Suure riskiga perevägivallajuhtumite puhul rakendatakse 2016. aastast juhtumikorraldust ja võr-
gustikutööd MARAC-i (multi-agency risk assessment conferences) mudeli alusel. Kaasatud on polit-
sei, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, naiste tugikeskused, tervishoiutöötajad jt spetsialistid, 
kelle ühine töö on vajalik juhtumi lahendamiseks (Sotsiaalkindlustusamet, 2020a). Mudel hõlmab 
ohvrite riskide tuvastamist ja hindamist, sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumikor-
ralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist.
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Esimene meditsiinisüsteemi teenus seksuaalvägivalla ohvritele loodi aastal 2017. Seksuaalvägi-
valla ohvrid saavad pöörduda ööpäev ringi avatud seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse, mis 
asuvad nelja haigla juures neljas regioonis. Pakutakse vahetut traumajärgset nõustamist ja medit-
siinilist abi koos kohtumeditsiinilise läbivaatusega ning järgnevat rehabilitatsiooni. (Sotsiaalkind-
lustusamet, 2020b) 

Peale selle, et naistevastase vägivalla ohvrid saavad ööpäev läbi võtta ühendust naiste varjupai-
kade telefonide kaudu, võttis ENVL 2008. aastal kasutusele ka tugitelefoni 1492. 2019. aastast 
saavad kõik vägivalla- ja kuriteoohvrid pöörduda ööpäev läbi ohvriabi kriisitelefonil 116 006 ning 
vestelda spetsialistidega lehel www.palunabi.ee. Et sellise uue kriisitelefoni loomine oli vajalik, 
näitas juba esimesel kuul tehtud kõnede arv (Sommer-Kalda, 2019).

Teenused on olemas ka vägivallatsejatele. 2018. aastal hakati paarisuhtes vägivallatsevatele mees-
tele pakkuma võimalust osaleda sotsiaalprogrammis „Sisemine kindlus“ (Vägivallatsejate …, 
2020). 2019. aastal avati programm „Hoolivad isad“ isadele, kellel on probleemsed, sh vägivald-
sed suhted laste ja/või laste emaga (VAITER, 2020). Vägivallatsejatele on kättesaadav ka programm 
„Löömatu teekond“ (Eesti Diakoonia, 2021). Lisaks on pidevalt olnud võimalik saada ohvriabi 
kaudu individuaalnõustamist. 2020. aasta kevadel avas Sotsiaalkindlustusamet vägivalla toime-
panijatele tugiliini 660 6077, mis julgustab võtma vastutust oma vägivaldse käitumise eest (Sot-
siaalkindlustusamet, 2020c). Toimepanijaid nõustatakse ka kinnipidamisjärgses faasis, et tagada 
kiire sotsiaalpoole reaktsioon vägivallajuhtumile.

Kuna teenustest üksi on ohvrite kaitsmiseks vähe, on asjakohane vaadata ka seaduste muutu-
mist ajas.

• 2004 hakkas kehtima kriminaalmenetluse seadustik, millega anti menetlusvastutus riigile.
• 2006 sätestati ajutise lähenemiskeelu taotlemise võimalus.
• 2012 kriminaliseeriti inimkaubandus, 2013 seksiost alaealiselt.
• 2015 tõi karistusseadustiku muudatuse (§ 58), millega hakati kuriteo puhul raskendava asja-

oluna käsitlema teo toimepanekut pereliikme poolt või alaealise juuresolekul, ning karistus-
määrad muutusid kõrgemaks olukorras, kus tegu pannakse toime lähi- või sõltuvussuhtes.

• 2016 tekkis kriminaalmenetluse seadustiku alusel kannatanul õigus taotleda, et ülekuulamist 
viiks läbi temaga samast soost isik, kui tegemist on seksuaalvägivalla, soolise vägivalla või lähi-
suhetes toime pandud kuriteoga.

• 2017 muudeti karistusseadustikku ning karistatavaks muutusid ahistav jälitamine, füüsiline sek-
suaalne ahistamine, suguelundite sandistav moonutamine, sundabielud ja seksiost inimkau-
banduse ohvrilt.

• 2019 jõustusid karistusseadustiku muudatused, mille tulemusel muutusid karistusmäärad 
vägistamise ja tahtevastase sugulise iseloomuga teo eest ning raskendava koosseisuna lisan-
dus seisund, mille kuriteo toimepanija on kannatanule narkootilise või psühhotroopse aine abil 
tekitanud.

• 2020. aastast saab kriminaalmenetluse seaduse alusel prokurör määrata edasilükkamatul juhul 
ja vajaduse korral kannatanu nõusolekuta ajutise lähenemiskeelu, mille kohus hiljem kinnitab.

ÜRO on Eestit kritiseeritud vägistamise kuriteokoosseisu sõnastuse pärast, kuna kehtiv sõnastus 
eeldab vägivalla kasutamist või seisundit, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama, 
samuti seetõttu, et psühholoogiline ja majanduslik vägivald ei ole sõnaselgelt kriminaliseeritud 
(CEDAW, 2016). Poolikuks on jäänud seksuaalse ahistamise keelustamine – Eestis on piirdutud 
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füüsilise seksuaalse ahistamise karistatavaks tegemisega. See aga ei kattu rahvusvaheliselt kokku 
lepitud seksuaalse ahistamise definitsiooniga, mis haarab ka verbaalset ahistamist (Euroopa Nõu-
kogu …, 2011). Seega oodatakse nendes valdkondades riigilt asjakohaseid muudatusi. 

Oluliseks seadusemuudatuseks on olnud naiste tugikeskuse teenuse sätestamine ohvriabi sea-
duses. Esimest korda oli naiste tugikeskust määratletud seaduses kui oma oluliste komponentide 
ja töötajate ettevalmistusega riiklikku teenust, millel peab seega olema ka riiklik rahastus. Tegemist 
on siiani ainsa seadusega, mis räägib naistevastasest vägivallast, defineerides naistevastase vägi-
valla ohvri mõiste (vt Ohvriabi …, 2017, § 65). Kuigi tugikeskuste muutumine Sotsiaalministeeriumi 
projektikonkursside objektist Sotsiaalkindlustusameti riigieelarveliseks teenuseks põhjustas 2016. 
aasta lõpus ja 2017. aasta alguses mõttevahetusi tugikeskuste toimimise teemal (vt nt ENVL, 2017), 
saab praegu nii tugikeskuste arvu, nende pakutavate teenuste hulka kui ka riigieelarves enam kui 
miljonieurost eelarvet vaadates tõdeda toonaste muudatuste vajalikkust (Lauri, 2018; Sotsiaal-
kindlustusamet, 2018; Sotsiaalministeerium, 2017). 2020. aastal on ENVL-i kuuluvad tugikeskused 
avaldanud soovi loobuda turvalise majutuse pakkumisest, jättes selle kohalike omavalitsuste vas-
tutada, kuid liitu mittekuuluvate tugikeskuste arvamus on olnud vastupidine (Saluorg, 2020). Kas 
siiani oluliseks peetud liitteenus praegusel kujul muutub, sõltub ilmselt mitmest asjaolust, sh Eesti 
rahvusvaheliste kohustuste tõlgendamisest.

Uutest algatustest tuleb ära märkida kavandatav uus ohvriabi seadus, mille eelnõu peab valmima 
2022. aastal. Sisulistest muudatustest olulisimad on seotud psühholoogilise abi sihtrühmade laien-
damisega, mis puudutab kõige rohkem naistevastase vägivalla ohvreid. Kui kehtivas seaduses on 
ohvriabist psühholoogilise abi saamine võimalik süüteomenetluseni jõudnud juhtumite puhul, siis 
uue eelnõuga kavandatakse põhjendatud juhtudel seksuaal- ja lähisuhtevägivalla ohvritele abi ilma 
menetluseta. Kuna pere- ja seksuaalvägivald on väga peidetud kuriteoliigid ning politseisse jõuab 
juhtumitest ainult osa (FRA, 2014; Linno, Soo, & Strömpl, 2011; Vägivalla ennetamise …, 2015; vt 
ka aastaraamatuid „Kuritegevus Eestis“), on selline muudatus äärmiselt oluline, et juhtunule õigel 
ajal reageerida. Lisaks on kavas täpsustada nõudeid kõikidele ohvritega töötavatele spetsialistidele 
ning asutuste koostöö ja infovahetuse sätteid. Praegu on murekohaks, et isegi politseile teatatud 
juhtumitest jõuavad ohvriabi vaatevälja liiga vähesed ja ohvrilt, kellel ei pruugi olla selleks jõudu, 
oodatakse liiga suurt aktiivsust endale abi otsimisel (Ohvriabi …, 2020).

Riik peab tagama, et vägivalda ennetatakse, ohvreid abistatakse ja toimepanijad võetakse vastutu-
sele ning see kõik toimuks süsteemselt, kindlate kokkulepete ja selge kava alusel. Juulis 2021 kiitis 
Vabariigi Valitsus heaks valdkondadeülese vägivallaennetuse kokkuleppe (VEKO). Kava kehtib aas-
tatel 2021–2025 ning sellega tagatakse ühine teadmine, mida on vaja teha vägivalla tõkestamiseks 
eri valdkondades. Naistevastase vägivalla ennetamisse panustavad ka mitmed Norra finantsmeh-
hanismi ja Eesti riigi toetatud projektid, mille eesmärk on suurendada noorte teadlikkust vägivalla 
teemal, muuta avalikkuse hoiakuid, koolitada spetsialiste, luua sotsiaalprogramme ning kaasata 
mehi vägivallaennetusse.

Võrreldes kümne või kahekümne aasta taguse ajaga on positiivsed muutused olnud suured, aga 
peale ohvriabi arendamise on vaja pöörata enam tähelepanu ka kohtusüsteemis toimuvale, samuti 
lastekaitse rollile perevägivallajuhtumite lahendamisel. Kahjuks ei ole karta ega loota, et töö naiste-
vastase vägivalla ennetamiseks või ohvrite abistamiseks niipea lõppeb. 
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Seksuaalne ahistamine on aastatel 2010–2020 jõuliselt üles 
kerkinud probleem, mida on kajastatud nii maailmas kui ka 
Eestis. Selles ajavahemikus on nähtust Eestis uuritud töökoha 
ja kõrgharidusasutuste kontekstis, ent samal ajal on toimunud 
ka olulisi sündmusi nii poliitikas, ajakirjanduses kui ka seadus-
andluses. Alustan artiklit seksuaalse ahistamise mõiste ava-
misega õigusaktides ning annan ülevaate, kuidas seksuaalne 
ahistamine Eesti karistusseadustikku lisati. Seejärel refl ektee-
rin ahistamiskajastuste üle Eesti meediapildis, kuna selle küm-
nendi jooksul on räägitud väga mitmest seksuaalse või soolise 
vägivalla juhtumist, kus toimepanija oli võimukal positsioonil 
mees ning ohver oli tihtipeale temast vähem võimu omav 
naine. Artikli teises pooles käsitlen, kuidas tajutakse ahistamist 
institutsionaalses keskkonnas. Selgub, et ahistamise mõiste 
on paljudele töötajatele ja tudengitele ebaselge ning seetõttu 
ei osata vägivaldseid olukordi ahistamisena üheselt ära tunda. 
Artikli lõpus viitan poliitikaloome soovitustele soolise ja sek-
suaalse ahistamise ennetamiseks, tõkestamiseks, menetlemi-
seks ja sanktsioneerimiseks.

2017. aastal sai USA-st alguse ja levis üle maailma ahistamis-
juhtumeid avalikkuse ette toov #MeToo-kampaania. Viimasel 
kümnendil on ka Eesti avalikkuse ette jõudnud mitu juhtumit 
siinsete tuntud meestega, kes on ahistanud naisi. Samasse 
perioodi jääb naistevastase vägivalla tõkestamiseks mõeldud 
Istanbuli konventsiooni (Council of Europe, 2011a) ratifi tseeri-
mine Eesti poolt ning seksuaalse ahistamise süüteokoosseisu 
lisamine karistusseadustikku (2017). Viimati mainitud prot-
sess ei kulgenud ilma poliitilise vastupanuta, ka ahistamisjuh-
tumite kajastus ning arutelu meedias ja sotsiaalmeedias on 
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sisaldanud vastukäivaid seisukohti ja hinnanguid. Artiklis annangi ülevaate uurimistöödest, milles 
on käsitletud soolist ja seksuaalset ahistamist ning selle kajastamist Eesti meedias aastatel 2010–
2020, tuues eraldi välja uuringud ahistamisest töökohal ja ülikoolis.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS, vastu võetud 2004, täpsustatud 2009) defineerib seksuaal-
set ahistamist nii:

 seksuaalne ahistamine leiab aset, kui esineb mis tahes soovimatu sõnaline, mittesõnaline 
või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime 
on isiku väärikuse alandamine, eelkõige luues häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, 
alandava või solvava õhkkonna. (SoVS § 3 lg 1 p 5)

Seksuaalset ahistamist mõistetakse soolise võrdõiguslikkuse seaduses otsese soolise diskriminee-
rimise ühe vormina ehk isiku ebasoodsa kohtlemisena tema soo tõttu. Seadust täiendati 2009. aas-
tal soolise ahistamise mõistega, mis tähistab sooga seotud alandavat kohtlemist (SoVS § 3 lg 1 p 6).

Soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis tõi esimest korda Eesti seadusandlusesse seksuaalse ahis-
tamise mõiste, jõustus samal päeval, kui Eesti astus Euroopa Liitu – 1. mail 2004 – ning oli osa 
Vabariigi Valitsuse tegevuskavast EL-i integreerumiseks. Eelnõu valmistati ette viis aastat: suur 
poliitiline vastupanu sisaldas muu hulgas levinud müüti, et soolise võrdõiguslikkuse teema on Ees-
tile mitteomane, „imporditud“ probleem. Koostajate hinnangul oli see seotud eelkõige puuduliku 
teadlikkusega võrdõiguslikkusest ühiskonnas. Eelnõu ette valmistav töögrupp otsustas tulevikku 
suunatud ja modernse seaduse vormimisel lähtuda edasijõudnud riikide, eriti Soome kogemusest 
selles valdkonnas. (Albi et al., 2010)

Rahvusvahelise õiguse kontekstis ühines Eesti 1991. aastal ÜRO konventsiooniga naiste diskri-
mineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. Selle järgi on naistel võrreldes meestega õigus 
võrdsetele võimalustele, kohtlemisele ja ressurssidele, mis tuleb neile tulemuslikult tagada. (Albi 
et al., 2010)

Läänelikule arusaamale seksuaalsest ahistamisest töökohal kui ühest olulisest soolise diskriminee-
rimise vormist pani aluse USA feministlik jurist Catharine A. MacKinnon oma 1976. aastal avaldatud 
uurimistööga „Sexual harrassment of working women“. Ta eristas ahistamist kui häiriva õhkkonna 
loomist töökohal ning quid pro quo tüüpi ahistamist, kus väärkohtlemise talumine on töölevõtmise 
või tööalaste otsuste eeltingimuseks (Lamesoo, 2012). MacKinnon rõhutas, et seksuaalse ahista-
mise keskmes on naiste rõhumine just seetõttu, et nad on naised (Lamesoo, 2017).

Seksuaalne ahistamine karistusseadustikus
Äsja möödunud kümnendil ületati mitu olulist teetähist Eestis soolise ja seksuaalse ahistamise 
üheselt ja mööndusteta mõistmisel ning reguleerimisel. 2014. aastal allkirjastas Eesti Euroopa 
Nõukogu Istanbuli konventsiooni, mis on mõeldud naistevastase ja perevägivalla ennetami-
seks ja tõkestamiseks (Council of Europe, 2011b) ning mille ratifitseerimiseks võeti 2017. aastal 
vastu seadusmuudatus, et kriminaliseerida seksuaalne ahistamine (Mihkels, 2017). See oli 
huvigruppide esindajate järjepideva töö tulemus, ent ei Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine 
ega karistusseadustikku ahistamise paragrahvi sissetoomine ei läinud ilma poliitilise vastupanuta 
konservatiivsematelt häältelt, nii nagu ka sellele eelnenud soolise võrdõiguslikkuse seadus jõustus 
võrdõiguslikkuse eesmärki mittetoetava vastupanu kiuste.
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Seksuaalse ahistamise lisamist karistusseadustikku hakkas Riigikogu arutama märtsis 2017, kui 
eesmärk oli viia Eesti õiguskord vastavusse Istanbuli konventsiooniga. Toodi välja, et peale arutluse 
all olnud ahistava jälitamise peaks arutama ka seksuaalse ahistamise keelamist, kuna seni regu-
leeris seda vaid soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis Riigikogus kõlanu põhjal puudutab ahista-
mist peamiselt töökeskkonnas, kuid mitte isiklikes suhetes (Riigikogu stenogramm, 2017a). Tasub 
täpsustada, et soolise võrdõiguslikkuse seadus kohaldub kõigis ühiskonnaelu valdkondades, sh 
hariduses ja teenuste pakkumisel, välja arvatud eraelulistes suhetes. Seksuaalse ahistamise keeld 
ei leidnud justiitsministri toetust, kuna raskemad sugulise iseloomuga rünnakud on karistusõi-
guses reguleeritud. Tegelikult puudus selle ajani justiitsministeeriumis ahistamisjuhtumite kohta 
adekvaatne statistika just nimelt puudulike õigusaktide tõttu. (Ibrus, 2017) Üks läbivaid probleeme 
Eesti õiguses on ebapiisav arusaam, et sooline ja seksuaalne vägivald ei toimu alati füüsilise rün-
nakuna. Õigusnormid ei ole veel kooskõlas selle vägivallaliigi avaldumise vormide keerukusega.

2017. aastal toimunud aruteludes Istanbuli konventsiooni üle väljendati seisukohta, et konvent-
siooniga liitudes näitab Eesti kui rahvusvahelise kogukonna liige üles põhimõttelist vastuseisu 
naistevastasele vägivallale (Riigikogu stenogramm, 2017b). Seoses Eesti õiguse ja konventsiooni 
kooskõlla viimisega algatati eelnõu seksuaalse ahistamise kriminaliseerimiseks. Riigikogu saa-
lis kõlanud kriitika eelnõu vastuvõtmisele andis tunnistust, et mitte kõik rahvaesindajad ei olnud 
eelnõu mõttest üheselt aru saanud, kuna sisaldasid probleemi pisendavat „muret“, et kas naistelt 
ei või enam õlgade ümbert kinni võtta, ilma et seda peetaks seksuaalseks ahistamiseks. Samuti 
jättis osa vastulauseid mulje, et osal riigikogu liikmeist ei ole motivatsiooni naistevastasele vägival-
lale tõsimeeli lahendusi leida, kuna väited nagu „me jõuame niimoodi mingisugusesse orwellilikku 
maailma või äärmusfeministide ja sotside udusesse fatamorgaana ühiskonda“ ei kirjelda adekvaat-
set reaalsust (Riigikogu stenogramm, 2017a).

Riigikogus tehti ettepanek Istanbuli konventsiooni Eestis mitte ratifitseerida, mis hääletati maha. 
Ettepanekut põhjendati sellega, et konventsioon hõlmab „äärmuslikke sätteid, mis sisaldavad 
endas hoopiski uut vägivalda ja represseerimise allikaid“, ning väidetega, et konventsiooni kaugem 
eesmärk on keelata pulmakombed, naistele istet pakkumine ning džentelmenlik ukse avamine 
(Riigikogu stenogramm, 2017b). Sarnast hirmu väljendas mitu inimest, kes sidusid konventsiooni 
„radikaalfeminismi“, traditsioonilise perekonna rünnaku ja immigratsiooniga (vt Helme, 2016). Siit 
ilmneb, et konventsioon, mille eesmärk on kahandada vägivalda ühiskonnas, politiseeriti ning et 
vastuseis selle ratifitseerimisele tugines pigem demagoogilistel ja populistlikel mõttekonstrukt-
sioonidel, mis ei seo omavahel soolise võrdõiguslikkuse, naistevastase vägivalla ja immigratsiooni 
teemasid mitte sotsioloogilise dünaamika kaudu, vaid väärtuspõhise kimbuna. Soolise ja sek-
suaalse ahistamise ning naistevastase vägivalla terminoloogia tundmisele, samuti riikidevahelise 
migratsiooni põhjustele tuleks ka Riigikogus jätkuvalt rõhku panna.

Selles arutelus „radikaalfeminismiks“ nimetatud nähtus väärib lähemat vaatlust. Konservatiivsed 
ja populistlikud rühmitused on seda mõistet kasutanud soolise võrdõiguslikkusega seotud aru-
teludes ka mujal Euroopas, sh Lätis ja Poolas. Õieti peegeldab see mõiste trendi, mis sai Eestis 
alguse 2012. aastal asutatud Sihtasutusest Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK). See sihtasu-
tus lähtub oma üritustel ja materjalides rahvusvahelise rühmituse Tradition, Family, and Property 
ideoloogiast.1 SAPTK on seisnud näiteks kooseluseaduse, Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise 

1 Tradition, Family, and Property ideoloogia on üles ehitatud Prantsuse revolutsiooni ja reformatsiooni eelsest ajast pärinevale arusaa-
male, mille kohaselt tuleks sellised väärtused nagu võrdsus, ilmalikkus ja isikuvabadus asendada „karmi ja hierarhilise, oma alustes 
sakraalse, antiegalitaarse ja antiliberaalse kristliku tsivilisatsiooniga“ (Corrêa de Oliveira, 2012; viidatud Velmet, 2016 järgi). Ideoloogia 
peab vääraks n-ö läänelikke progressiivseid vabadusi ning soovib läbi viia radikaalset ühiskondlikku muutust traditsionalistliku korra 
suunas.
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ja abordiõiguse vastu (Velmet, 2016). Sel kümnendil on SAPTK-i sõnavõtud saatnud mitmeid soo-
lise võrdõiguslikkusega seotud arutelusid, kampaaniaid ja eelnõusid ning nende märkimisväärset 
tulemuslikkust tähistab neilt laenatud sõnavara kasutamine Riigikogu tasandil.

Istanbuli konventsioon ratifitseeriti Eestis 26. oktoobril 2017 ning selle eeldusena võeti juunis 2017 
vastu seksuaalse ahistamise paragrahv karistusseadustikus (Karistusseadustiku muutmise …, 
2017). Ahistamise kriminaliseerimist toetas Sotsiaalministeerium ning eelnõu menetluses osalesid 
huvigruppidena MTÜ Lastekaitse Liit ja MTÜ Eluliin, Eesti Naisjuristide Liit, Eesti Naisteühenduste 
Ümarlaud, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus ning MTÜ Pärnu Naiste 
Tugikeskus.

Muutused seksuaalsest vägivallast rääkimises meedia vahendusel:  
#MeToo
Viimane kümnend on näinud mitut tulist debatti meeste ümber, kes ahistavad naisi. Lehte-
desse on jõudnud tuntud mehed ning väljaanded pole iga kord nende meeste ohvrite isikuid piisa-
valt kaitsnud. Märkimist väärib aga kaks asjaolu: esiteks, nendele juhtumitele antakse mahavaiki-
mise asemel leheruumi; teiseks, kümne aasta jooksul on ohvreid hakatud võtma tõsisemalt. Samal 
ajal on meedias mitme nais(t)ega vägivallatsenud mehe ümber peetud arutelusid, mis on andnud 
aluse nii sügavalt misogüünsetele arvamusavaldustele kui ka neile, kes samm-sammult seksist-
likke arusaamu ümber lükkavad.

2017. aastal lahvatas USA-s #MeToo ehk „mina ka“ liikumine, kus sajad tuhanded ahistamise ja 
seksuaalvägivalla ohvrid avalikustasid oma lugusid ja ahistajate nimesid sotsiaalmeedias. Samani-
melist kampaaniat oli mustanahaliste ja naiste õiguste aktivist Tarana Burke läbi viinud juba alates 
2006. aastast, kuid liikumine sai üleilmsed mõõtmed sel kümnendil, kui USA kuulsused hakka-
sid Twitteris, Facebookis ja Instagramis teemaviidet kasutama. See algas filmiprodutsendi Harvey 
Weinsteini kriminaalsüüdistuste kommentaariks öeldud ingliskeelsest üleskutsest Twitteris: kui 
naised, keda on seksuaalselt ahistatud või rünnatud, postitaksid „mina ka“, saaks näha, kui kau-
gele ulatuv see probleem on. Seepeale hakkas teemaviide levima üle maailma ning algatas kriitilisi 
arutelusid kohalikel tasanditel, sh Eestis.2 Arutelud jõudsid sotsiaalmeediast paberlehtedesse, köö-
gilaua taha ja ka kohtusse. Üks näide üleilmse sotsiaalmeediakampaania mõju kohta on Hiinast, 
kus esialgu tsenseeriti #MeToo, aga viidet kasutati edasi emotikonidesse krüpteeritud vormis ning 
lõpuks pidi ka Hiina valitsus viima seadusesse seksuaalse ahistamise mõiste (Kuusik, 2019). Nüüd 
räägitakse läänes nn MeToo-järgsest ajastust, kus pole enam võimalik eitada, et seksuaalne ahista-
mine on pandeemiline probleem.

Kampaanial oli kõlapinda ka mitmes Eesti arvamusloos, kus aga mõned hääled võrdlesid kultuuri-
väljal töötavate ahistajate paljastamist lausa keelatud kirjanduse autorite mahalaskmise ja vangis-
tamisega (Maimik, 2017; vt ka Pauts, 2017). #MeToo-teemalised meediakajastused olid üldjoontes 
positiivsed ning ohvrit toetavad, ent samas leidus Eesti meedias ka tagurlikke seisukohti. Need 
mõttemallid sisaldasid ohvri süüdistamist ja kahtlustamist või kuriteo toimepanija käitumise 
asemel ohvri käitumisele liigse tähelepanu juhtimist.

2 Teemaviite #MeToo globaalset levikut on visualiseeritud Google Trendsi abil, vt https://metoorising.withgoogle.com/.
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Ohvri süüdistamine on Eestis levinud: kümnendi esimesel poolel leidis veel ligi 40% inimestest, et 
näiteks alkoholi tarvitanud vägistamisohver on toimunu eest osaliselt ise vastutav (Eesti Seksuaal-
tervise Liit, 2014). Ohvri süüdistamine paneb vägivalda kogenutel suu lukku, sest peale traumaati-
lisest kogemusest rääkimise kardavad nad ka seda, et satuvad soovimatu tähelepanu keskpunkti. 
Kuriteo tegelik toimepanija jääb mugavalt tähelepanu alt välja. Seejuures väike osa Eesti Päeva-
lehes, Postimehes ja Eesti Rahvusringhäälingus ilmunud arvamuslugudest mitte ei kritiseerinud 
ohvri süüdistamise võtet, vaid kippus seda ise rakendama, näiteks öeldes, et ahistamiseks antakse 
ikka ise põhjus (Kivisalu, 2019).

#MeToo-teemalistes meediakajastustes ilmneb ohvri süüdistamisega sarnane tendents: ahista-
misohvrina n-ö kapist välja tulijat hakatakse kahtlustama tagamõttes „Miks sa just praegu sellest 
räägid, kas ihud kättemaksu?“ (Kivisalu, 2019). See viitab sisuliselt väitele, justkui ahistamislooga 
avalikuks tulnud ohver ei räägiks tõtt, vaid tal on väidetava ahistaja vastu isiklik vimm ning ahista-
mislugu on taktikaline käik, et vihatud kuju ühiskondlikku positsiooni mõrandada. Selle vaatenurga 
vaikiv eeldus on, et ahistamisohvrina avalikkuse ette astumine on lihtne ning sellel ei ole ohvrile 
endale mingeid negatiivseid tagajärgi, vaid ta võib isegi kasu lõigata. Teine ekslik eeldus on, et 
ahistamisohvriks olemise kohta valetamine on tavaline ja juhtub tihti. Tegelikult annavad mõle-
mad reaktsioonid tõendust hoopis selle kohta, miks on ahistamislooga avalikkuse ette tulemine 
tõkestatud.

Et näidata, kui mastaapne on seksuaalvägivald Eestis, algatas feministlik arvamusportaal Femi-
nisteerium lugudesarja „Mina ka“, kus üle kuuekümne inimese avaldasid loo ahistamisest või 
seksuaalvägivallast (Feministeerium, 2018, 2019). Samal ajal, kui USA-s käis ajakirjanduslik uurimis-
töö ja sellest alanud kohtuprotsess filmiprodutsent Harvey Weinsteini üle, kes on nüüdseks vangi 
mõistetud (Ransom, 2020), lahati ka Eestis kohalikke soolise ja seksuaalse vägivalla juhtumeid. 
Mitmes arvamusloos rõhutati, et ahistamislugusid tuleks just avalikult jagada, kuna vägivallast vai-
kides aidatakse kaudselt kaasa kuritegude toimepanekule.

Kadi Viik (2018) on Vikerkaares avaldanud meediakajastuste analüüsi, näidates, kuidas ahistamis-
kaasustest rääkimisel ilmneb mitmeid vastastikmõjusid. Näiteks toob ta esile, et lugejatele tuntu-
mad ahistajad kipuvad leheveergudel rohkem tähelepanu saama ka siis, kui nende ohvrite arv 
on vähem tuntud ahistaja omast väiksem. Nii varjutas oktoobris 2017 ilmunud uudis endisest pea-
ministrist, kes oli tööreisil rünnanud üht naist, samal ajal ilmunud uudise psühhiaatrist, kes ahis-
tas oma töökohal mitmeid patsiente. See dünaamika on problemaatiline, kuna jätab varju need 
ohvrid ja ahistajad, kelle vastu avalikkus suurt huvi ei tunne, st tihtipeale varanduslikult või muul 
moel marginaliseeritud inimesed. Teine tunnusjoon on ohvri süüdistamine: 2018. aasta kevadel 
jõudis avalikkuse ette uudis tuntud astroloogist, kes oli seksuaalselt ahistanud mitut naist, kuid 
arvamuslugudes nihkus süü tegude toimepanijalt tema ohvritele (Viik, 2018). Samuti võib ahistajalt 
süüd nihutavaks implitsiitseks võtteks pidada seda, kui vägivallateo toimepanija kohta kasutatakse 
väljendit „sattus ahistamisskandaali“ (vt nt ERR, 2020; Jõevere, 2018), nagu toimepanijat oleks taba-
nud skandaal kui loodusnähtus ning justkui meediakajastus polekski tema tegude otsene tagajärg.
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Selle kampaania mõjul said suurema avaliku tähelepanu osaliseks ka muud naistevastase vägivalla 
juhtumid. Näiteks #MeToo kampaania praktikasse viimise ehk naistevastase vägivalla toimepanija 
avaliku kritiseerimise tulemusena toimus Riigikogus tollase justiitsministri umbusaldushääletus, 
kuna minister oli ühes emotsionaalses arvamusloos avaldanud kahetsust, et oli varem selle vägi-
vallaliigi hukka mõistnud (vt Reinsalu, 2018).3

Niisiis toimus kümnendi teisel poolel väga aktiivne avalik arutelu seksuaalse ahistamise olemuse 
ja kogemuste üle. Kiirelt arenesid nii teemast rääkimise viisid, nagu ülal nimetatud ohvri süüdis-
tamise, vaikuse murdmise, toksilise maskuliinsuse jm raamid, kui ka seadusandlus ahistamise 
ümber.

Ahistamine võimusuhete võrgustikus
Ahistamine on sügavalt soolistatud probleem: pooled Eesti naised on kogenud vähemalt korra 
seksuaalset ahistamist. Kui seksuaalvägivalla toimepanija on tihtipeale ohvrile tuttav isik, võib ahis-
taja olla tihedamini ohvrile tundmatu, samas on kogetud ahistamist ka sõprade poolt. (Soo et al., 
2015) Kuigi ahistamisjuhtumi toimumise eeltingimus ei ole võimupositsiooni kuritarvitamine, esi-
nevad suhted alati ühiskondlikus kontekstis ning parasjagu relevantsete võimusuhete võrgustikus. 
Kui mees ahistab naist, teeb ta seda tihtipeale mitmekordselt võimupositsioonilt, kuna meeste kätte 
on üldjuhul koondunud rohkem näiteks majanduslikku, aga ka sümboolset võimu. (Kivisalu, 2019)

Eelkirjeldatud dünaamikat on feministlikud uurijad selgitanud, öeldes, et ahistamisprobleem pole 
„sugudevaheline sõda“ – võtmeküsimuseks on võim ja sooline ebavõrdsus võimujaotuses (Kuu-
sik, 2018). Et tihtipeale on just mehed need, kes kuritarvitavad oma võimupositsiooni, väärkoheldes 
naisi kehaliselt, seksuaalselt, majanduslikult ja poliitiliselt, peegeldub selles patriarhaalne ühiskon-
nakorraldus (Uus, 2018). See on üks paljudest põhjustest, miks on oluline liikuda sooliselt tasakaa-
lustatud ühiskonna poole. Soolise ja seksuaalse vägivalla toimepanijad kasutavad ühiskondlikku 
ebavõrdsust ära ehk suure ebavõrdsusega ühiskond on soodne pinnas vägivalla levikule.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis aastatel 2012–2013 tehtud uuring ahistamisest töökohal (Karu et 
al., 2014) oli esimene uuring soolise ja seksuaalse ahistamise leviku ning inimeste teadmiste ja aru-
saamade kohta Eestis. 2019. aastal intervjueeris Eesti Üliõpilaskondade Liit tudengeid ja küsitles 
ülikoolide esindajaid, et uurida ahistamist Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides (Järv et al., 2020). Mõle-
mas uuringus kaardistati eelkõige seda, kuidas inimesed vastavalt kas töö- või koolielus mõistavad 
ja tajuvad ahistamist kui nähtust.

Seksuaalse, aga eriti soolise ahistamise mõiste on paljudele ebaselge ning tihtipeale ei jul-
geta ebameeldivale olukorrale panna ahistamise silti. 16% töökogemusega inimestest tunnistab, 
et neid on töökohal ahistatud. Kui aga kirjeldada olukordi, mis võivad viidata ahistamisele, ütleb 
üle poole vastajatest, et nad on sellist olukorda töö juures kogenud. Eestlased nimetavad olukordi 
ahistamiseks sagedamini kui teistest rahvustest eestimaalased ning naised raporteerivad soolist 

3 Hääletuseni viis justiitsministri arvamuslugu, milles ta reageeris presidendile saadetud avalikule kirjale, kus avaldati mittenõustumist 
presidendi valikuga kutsuda Eesti vabariigi 100. aastapäeva pidustust lavastama teater NO99, kuna teatri truppi kuulub ka varem oma 
naisalluva kallal vägivalda tarvitanud lavastaja (Ibrus, 2016; Reisenbuk, 2018). Ka seda kirja võib pidada üheks kümnendi tähelepanu-
väärseks sündmuseks soolise vägivalla kontekstis, kuna naistevastase vägivalla vastu astumisega päädis sündmuste ahel peaaegu valit-
suse laialiminemiseni. Justiitsminister nimetas kirja, mis kritiseeris lavastaja kaasamist EV100 lavastusse, „kanakarja kambakaks“ ning 
see oli üks sõnavõtte, mis andis tuult tiibadesse 2010-ndate teisel poolel alanud kombele pisendada naistevastase vägivalla kriitikat, 
käsitledes seda „hüsteeriana“ (Karro, 2020).
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või seksuaalset ahistamist tihedamini kui mehed (vastavalt 7% naistest ja 3% meestest). (Karu et 
al., 2014) Seevastu kõrgkoolis peab ahistamist probleemiks peaaegu viiendik uuringus osalenutest 
ning paljudel neist on ahistamisjuhtumitega isiklik kokkupuude. Ka ülikooli kontekstis tajusid nai-
sed probleemi suuremana kui mehed. (Järv et al., 2020)

Ahistamine töökohal ja ülikoolis võib olla ühekordne või korduv ning seejuures on ahistamise taju-
misel oluline ahistatu subjektiivne kogemus olukorrast: kui ta tajub kellegi käitumist tema suhtes 
ahistavana, on tegu ahistamisega (Karu et al., 2014). Seetõttu ei ole tõsiselt võetavad näiteks sel 
aastal Eesti meedias kõlanud väited, et ahistaja tegi vaid nalja (vt Lehepuu, 2020). Soolist ahistamist 
ei määratleta ühestki tegevuste kataloogist lähtudes –näiteks käesurumine ei ole ahistamine, aga 
põsemusi on –, vaid aluseks võetakse just ohvri kogemus. Ka kohatu nali võib olla ahistav (Meiorg 
et al., 2015).

Ahistamise subjektiivse tajumise kui kriteeriumi juures on oluline mõista, et patriarhaalses 
ühiskonnas võivad ka naised ise meeste võimupositsiooni normaalseks pidada, kuna nende sot-
sialiseeritus toetab seda. Juurdunult misogüünses õhustikus ei pruugi ahistamisohver tegu ära 
tunda, sest naisi rõhuv kohtlemine on niivõrd normaliseeritud. Kuigi naist koheldakse ebavõrdselt, 
ei pruugi tal olla sõnavara, et seda tõkestada. Ühiskondlikud arusaamad mõjutavad seda, kuidas 
inimesed teiste inimeste käitumist kogevad ja tõlgendavad. Ühe kõneka näitena võib esile tuua, 
et kõnealusel kümnendil uskus ligi viiendik meestest, et naised ihkavad alateadlikult kogeda sek-
suaalvägivalda (Eesti Seksuaaltervise Liit, 2014).

Ahistamist töökohal käsitletakse enamasti kahe tüübi kaudu: quid pro quo ahistamine, kus sek-
suaalse sisuga ettepaneku vastuvõtmisel või sellest keeldumisel on otsesed tööalased tagajärjed 
(töölevõtmine, edutamine või vallandamine jne), ning vaenulikku keskkonda loov ahistamine, 
kus seksuaalse sisuga aasimine ja puudutused häirivad inimese töötegemist, luues alandava töö-
keskkonna (Karu et al., 2014). Sel kümnendil on Eesti meedias räägitud pigem viimast tüüpi ahista-
misjuhtumitest.

Soolise ja/või seksuaalse ahistamise põhilisi tunnusjooni on see, et tegevus on ahistatule soo-
vimatu ning selle tegelik eesmärk või tulemus on tema väärikuse alandamine (Karu et al., 
2014). Ahistamist mõistetakse ka ebavõrdsuse taustal: ahistaja on teadlik oma formaalsest või 
mitteformaalsest võimupositsioonist ahistatava suhtes, kes just seetõttu ei saa vastu hakata või 
resoluutselt „ei“ öelda (Järv et al., 2020). Euroopa Liidu direktiivid, millel Eesti soolise võrdõiguslik-
kuse seadus põhineb, käsitlevad seksuaalset ahistamist soolise diskrimineerimisena ehk paigu-
tavad tegevuse soolise võrdõiguslikkuse konteksti, kuna naisi koheldakse ebaõiglaselt nende soo 
põhjal (Karu et al., 2014).

Nii ahistaja kui ka ahistatava positsiooni tuleks tõlgendada üldlevinud ja isegi eeldatud soonormide 
valguses, mille kohaselt on naised pigem (hetero)seksuaalsed objektid ja mehed (heteroseksuaal-
sed) subjektid. Kui ahistamine järgib just selliseid soonorme, põlistab see seksistlikku ühiskonna-
korraldust (Karu et al., 2014). Seksismi taastootmine tähendab seda, et nii meestelt kui naistelt 
eeldatakse nende soole vastavat stereotüüpset käitumist (Lamesoo, 2012), näiteks kui naistöötajat 
koheldakse tööl kehvemini, kuna ta keeldub kandmast pliiatsseelikut ja kontskingi, või kui pikkade 
juustega meeskolleegi narritakse tema soengu pärast.

Kuigi suurem osa ahistamisohvreid on naised ja toimepanijaid mehed, esineb ahistamist ka 
samast soost isikute vahel. Mehed kogevad ahistamist teiste meeste poolt vähemalt sama palju 
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kui naiste poolt (Lamesoo, 2017). Meestevahelise ahistamise omapära seisneb selles, et pilkude või 
kommentaaridega seatakse kahtluse alla ahistatu mehelikkus. See võib tuleneda näiteks asutuse 
hüpermaskuliinsest töökultuurist. Suurem osa meeste kogetud ahistamisjuhtudest ongi seotud 
just teiste meestega.

Üks ahistamisvormidest on n-ö soorollide täitmise kontrollimine ehk traditsiooniliste soorol-
lide pealesurumine. Kellegi üle aasitakse seetõttu, et ta käitub viisil, mida peetakse ebameheli-
kuks (Karu et al., 2014). „Meheliku“ käitumise sundlus võib viia toksilise maskuliinsuseni, mis lõpuks 
kahjustab nii meest ennast kui neid, kellega ta lävib, näiteks mõnuainete liigtarvitamine, hoolima-
tus, homofoobia, misogüünia ning tunnete allasurumine (Kivisalu, 2019). Sisuliselt tähendab see 
seda, et vägivaldne käitumine ei ole meeste jaoks ühiskondlikult välistatud, vaid neilt pigem eel-
dataksegi teatud jõhkrust, seda peetakse „mehelikuks“. Kuigi praegu on meestel oluliselt lihtsam 
välja näidata ka oma pehmemaid külgi, võib misogüünset, homofoobset ja rassistlikku käitumist 
ühiskonnas õhutada see, kui sellised väärtused hakkavad peegelduma poliitilises ladvikus (Aavik, 
2020).

Ahistamise uurimisel on esile toodud, et peale eri vormide, ulatuse ja esinemissageduse uurimise 
annab fenomeni mõistmisele palju juurde feministlik lähenemine, mis seab ahistamise põh-
juslikuks eelduseks soolise võimuhierarhia – asjaolu, et mehed domineerivad ühiskondlikes 
soosuhetes naiste üle. Ahistamiskogemusi ei mõjuta aga mitte ainult sugu, vaid omavahel on 
dünaamilises mõjusuhtes ka osaliste rahvus, majanduslik seis, vanus jne (Karu et al., 2014). Näiteks 
on vene keelt rääkivate elanike tööelukvaliteet keskmiselt kehvem kui eesti kodukeelega elanik-
konnal, seda nii sotsiaalse õhustiku, juhtimiskvaliteedi, koolituste kättesaadavuse, otsustesse kaa-
samise, karjääriväljavaadete kui ka töösuhte püsivuse poolest (Piirits & Poliitikauuringute Keskus 
Praxis, 2018). Seega võib oletada, et töötajad, kelle emakeel ei ole eesti keel, on töökohal toimuva 
võimaliku ahistamise suhtes haavatavamad.

Katri Lamesoo on uurinud arusaamu seksuaalsest ahistamisest Eestis meditsiiniõdede näitel. 
Tema uuringust selgus, et õed, kes paigutasid ennast haiglas valitseval võimuredelil allapoole arste 
ja ülalepoole patsiente, tajusid arstidepoolset ehk võimupositsioonilt tulevat ahistamist häirivama 
ja vägivaldsemana kui seksuaalseid märkuseid, mida tegid patsiendid (Lamesoo, 2017). Ka siit sel-
gub, et häiriva käitumise tajumisel ahistamisena on oluline roll võimusuhetel: ahistamine on üks 
võimupositsiooni kuritarvitamise viise. Nii Lamesoo uurimistöö kui ka paljud viimastel aastatel 
Eesti meediast läbi käinud ahistamisjuhtumid toetavad seda väidet – ahistamine toimus võimupo-
sitsiooni kuritarvitamise teel (psühhiaater patsienti, ülemus alluvat, mehed naisi jne). Ahistamine 
võib toimuda ka võrdsete osapoolte vahel, aga võimupositsioonide ebavõrdsus avaldub tihti ohvri 
enesekaitsevalikute ahtuses.

Seda, et ahistamine on seadusega keelatud, teavad pigem Eestis privilegeeritumatel positsiooni-
del inimesed: eestlased, 25–44-aastased, kõrgema haridustasemega, kooselus olevad ning suu-
rettevõttes töötavad inimesed (Karu et al., 2014). See võib viidata asjaolule, et riiklikul tasandil ei 
ole ahistamise keelustamise kohta eri ühiskonnagruppides piisavalt teavet jagatud. Nii uuringutes 
osalenud üliõpilased kui ka töötajad leidsid, et seksuaalse ahistamise mõiste on neile arusaadavam 
kui soolise ahistamise mõiste, kuid tundsid sellena ära vaid teod, mis sisaldasid füüsilist vägivalda 
ahistatu suhtes (Järv et al., 2020; Karu et al., 2014). Osalenute vastused peegeldasid arusaama, et 
ahistamisel on tagajärg just ahistatu tervise ja heaolu perspektiivist ning et tegevus on korduv ja 
toimub pikema aja jooksul. Esile tõsteti konteksti ja subjektiivsust: ühtlaadi käitumine kolleegide 
või ülemustega võib sobida firmapeole, ent mitte koosolekuruumi. Teadlikkus ahistamise olemu-
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sest oli samuti oluline, sest see võimaldab endaga toimunud olukorda ahistamisena ära tunda, aga 
ka kolleegi ahistamisse sekkuda. (Karu et al., 2014)

Oskamatus soovimatule käitumisele ahistamise silti külge panna võib olla probleem, kuna 
töötajal ei ole sel juhul erilisi instrumente, millega ahistajat lõpetama sundida. Kui ahistamist ei 
tunta sellena ära, vaid osatakse lihtsalt öelda, et kolleeg või ülemus „käitub nõmedalt“, on ahis-
tatu haavatavas seisus. Samas kui tegevusele osatakse anda ahistamise silt, saab seda kuidagi 
adresseerida. Intervjueeritavad leidsid, et ahistamise äratundmisele saaks aidata kaasa meedia, 
kui rääkida probleemist tsüklite kaupa. Seda võiks teha nii kvaliteetajakirjanduses kui ka n-ö kolla-
ses meedias, sest viimase auditoorium on oluliselt laiem. (Karu et al., 2014) Seetõttu on käesoleva 
artikli esimeses pooles viidatud Eesti ahistamisjuhtumite meediakajastused ja siinne #MeToo-lii-
kumine vajalikud.

Töökohal võib ahistatu olla nõrgas positsioonis, kuna kardab tööd kaotada, kui juhtumist ülemu-
sele räägib. Töötajad võivad karta, et ülemusel on lihtsam leida uus töötaja kui hakata ahistamis-
juhtumit oma asutuses lahendama. Teavitustööd töötajate õiguste ja võimaluste kohta saaks teha 
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, ent tema hääl on siiani jõudnud pigem privi-
legeeritumateni, st eesti keeleruumis liikuvate ning kõrgharidusega inimesteni. (Karu et al., 2014)

Diskussioon
2010-ndad olid seksuaalse ahistamise kui probleemi ohjeldamise vaatenurgast pöördelised. Sek-
suaalne ahistamine jõudis karistusseadustikku tänu Euroopa Liidu naistevastase vägivalla tõkes-
tamise püüdlustele. Probleemi ümbert murti ka vaikusemüür meedias – Eesti oli osa üleilmsest 
#MeToo-liikumisest, mis juhtis tuhandete lugude kaupa tähelepanu sellele, kui levinud on sek-
suaalvägivald. Seejuures arutati avalikult mitme Eesti tuntud mehe kaasust, mis olid seotud sek-
suaalkuritegudega. Võib loota, et uuel kümnendil võtab rohkem väärkohtlejaid oma tegude eest 
vastutuse ning vähemaks jääb ohvreid, kes oma kogemusest vaikivad. Sellegipoolest on ahistamise 
ennetamiseks võimalik institutsionaalselt veel palju ära teha.

Esiteks tuleks teha ahistamise tähenduse, liikide ja mõju kohta teavitustööd nii tööandjate, töö-
tajate, asutuste kui ka laiema avalikkuse hulgas. Tööandjate vastutus on tõsiselt võtta ahista-
misjuhtumeid oma organisatsioonis ning tagada töökeskkonna ohutus, ennetades ja tõkestades 
ahistamist ning lahendades juba toimunud juhtumeid. Töötajate vastutus seisneb teadmises, mida 
teha nii ohvri kui kõrvalseisjana, kui ollakse teadlik ahistamisjuhtumi toimumisest, samuti osku-
ses ise vältida ahistavat käitumist. Organisatsioonid (kohtud, töövaidluskomisjonid, ametiühingud) 
peaksid aga tagama, et teemat võetaks tõsiselt, loodaks efektiivseid menetlus- ja sekkumismeet-
meid ning koolitataks ahistamisjuhtumite menetlemise spetsialiste. Lisaks tuleks luua laiemale 
avalikkusele suunatud teavituskampaaniad, et ennetada ahistamist ja kiusamist kõige laiemal 
pinnal. (Karu et al., 2014) Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt vastutab tööandja, et tema 
töötajad oleksid töökeskkonnas seksuaalse ahistamise eest kaitstud. Vastasel korral võib tööandja 
käitumist pidada diskrimineerivaks. (SoVS § 11 lg 1 p 4 ja § 6 lg 2 p 5)

Ahistamises tuleks näha süsteemset institutsionaalse kultuuri probleemi, mis on ühiskonnas kül-
laltki normaliseeritud. Seega tuleb välja töötada lahendusi, mis ulatuksid juhtkondadest ohvri-
teni ning hõlmaksid nii ennetustööd kui ka juba toimunud juhtumi eest karistamist. Soolise 
ja seksuaalse ahistamise probleemi tunnistamine just juhtkonna tasandil on oluline samm selle 
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kahandamiseni ülikoolides ja teistes asutustes. Seejuures tuleks korraga tegeleda nii karistusmeet-
mete sisseviimise kui ka ennetustööga. Üks võimalik lahendus on tuua ülikoolidesse usaldusisikud, 
kes annaksid tudengitele ja õppejõududele ahistamisjuhtumitega seoses nõu, ning volinikud, kelle 
ülesanne on ennetada ahistamist ja tagada võrdne kohtlemine. Poliitikaloomesse tuleks kaasata 
nii tudengid kui ka õppejõud. Ülikoolid peaksid töötama välja eeskirjad, mis reguleerivad tudengite 
ja õppejõudude ning nendevahelisi intiimsuhteid nii palju, kui need puudutavad erialast ja haridus-
elu. Põhimõtete väljakujundamisel tuleks erilist rõhku panna sellele, et need kaitseksid just nõr-
gemal positsioonil olijaid, st naisi, mittekodanikke ja tudengeid. Eraldi tähelepanu tuleks pöörata 
ka välistudengitele, kes võivad olla kodutudengitest erineval positsioonil kas kultuurierinevuste 
tõttu või seetõttu, et nad tunnevad end õiguslikult haavatavamana ja ei julge ahistamisjuhtumist 
rääkida. Seejuures tuleks eraldi keskenduda ka tudengiorganisatsioonidele, eriti näiteks korporat-
sioonidele, kuhu kuuluvad ainult mehed, kuna peamiste ahistamisjuhtumite toimepanijatena aitab 
teavitustöö just meeste seas ahistamist ennetada.

Ahistamisohvrite jaoks tuleks vähendada barjääre, mis takistavad neil kas juhtumist teada andmast 
või abi otsimast. Ka seda saab teha põhjalikuma teavitustööga (Järv et al., 2020). Avalikes arutelu-
des lasub palju vastutust ajakirjanikel ja toimetajatel, kes saavad suunata, mil moel räägitakse ahis-
tamisest, diskrimineerimisest, seksismist ja võrdõiguslikkusest. Oluline on hoiduda ohvri süüdista-
misest ning teo toimepanija kuulutamisest süüdimatuks, sh väljendist „sattus ahistamisskandaali“, 
kui asjaosaline selle skandaali ise põhjustas. Ajakirjanduslikes kajastustes tuleks alati läbipaistvaks 
teha, millised on võimusuhted asjaosaliste vahel. Meediaväljaannetel on ka vabadus tuua diskus-
siooni ideid, milleni pole seadusandluses veel jõutud, näiteks rääkida nõusoleku vajalikkusest sek-
suaalsuhetes.
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Ülevaateartiklis kirjeldatakse, milles väljendub sooline eba-
võrdsus haridusvaldkonna eri tasanditel ning kuidas viimastel 
aastakümnetel on muutunud tüdrukute ja poiste erisuste põh-
juste teaduslik käsitlemine. Nüüdseks on kummutatud aru-
saamad sugude olemuslikest erinevustest ning uurimisfookus 
on nihkunud sotsiaalsetele keskkondadele, mis loovad sugude 
eristust. Soolist sotsialiseerimist ja soolisuse konstrueerimist 
analüüsitakse eri tegurite koostoimes, lähtudes tähendustest, 
mida õppe- ja kasvatusprotsessides osalejad oma kogemus-
tele omistavad.

Artiklis antakse ülevaade soolise võrdsuse/ebavõrdsuse näita-
jate dünaamikast haridusvaldkonnas aastatel 2010–2019, kes-
kendudes haridustasemetele, soolisele segregatsioonile ning 
eriala- ja kutsevalikutele. Tutvustatakse kümnendi jooksul teh-
tud uuringuid ja teemakohaseid juhendmaterjale.

Sissejuhatus
Haridus ja haridussüsteemid on iga riigi sotsiaalse ja majan-
dusliku arengu peamised tegurid. Hariduse funktsioonid eri-
nevad aga oma olemuselt. Ühelt poolt on need seatud ühis-
konnas kehtivate ideede, teadmiste, oskuste ja väärtuste 
säilitamiseks, teiselt poolt aga selleks, et toetada uuendusi, 
muuta sotsiaalseid suhteid ja kaasajastada väärtushoiakuid, 
arvestades ühiskonna tulevikuperspektiive. Haridusest sõltub 
ka see, milliseks kujunevad iga põlvkonna tõekspidamised ja 
arusaamad ühiskonna sotsiaalsest toimimisest ning soosüs-
teemist ja -ideoloogiast, mis oma soonormide ja -rollidega või-
vad kas piirata või hoopis avardada indiviidide valikuvabadusi.
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Tüdrukute ja poiste erinevad kasvatus- ja hariduskogemused on olulised tegurid, mis viivad 
soolise ebavõrdsuseni paljudes ühiskonnaelu valdkondades. Seetõttu võib kogu haridusvaldkonda 
pidada soolise ebavõrdsuse probleemide lahendamisel võtmevaldkonnaks. Just haridusasutustel 
on võimalik sillutada teed sotsiaalsetele muudatustele ning muuta eelarvamusi ja hoiakuid, et 
avardada laste ja noorte valikuvõimalusi.

Arvukatest soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest haridusvaldkonnas (Euroopa Nõukogu, 2007) 
on kesksel kohal tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste võrdsed võimalused ning haridustulemused. 
See eeldab eelkõige soolise ebavõrdsuse märkamist ning selle tunnistamist sotsiaalse problee-
mina, mis vajab lahendamist.

Ühiskonnas või haridusasutustes valitseva soolise võrdsuse/ebavõrdsuse hindamisel lähtutakse 
soo kohta esitatud statistikast. Statistika võimaldab ületada indiviidide elukogemuse piiratust ning 
mõista sugude erinevat olukorda.

Ühiskonna makrotasandil näitavad soolist ebavõrdsust hariduses andmed, mis kirjeldavad kahe 
soogrupi osalemist õpingutes, kutse- ja erialavalikuid, omandatud haridustasemeid ning staatust 
tööturul.

Institutsionaalsel ehk haridusasutuste tasandil avaldub sooline ebavõrdsus nais- ja meesõpe-
tajate erinevas osakaalus eri haridustasemetel ja õppeainetes, erinevates normides ja ootustes 
tüdrukute ja poiste käitumise suhtes, aga ka õpetatava sisus, ainekavades ning koolikliimas ja -kul-
tuuris ilmnevas variõppekavas.1 Lisaks statistilistele andmetele ilmneb sooline eristamine ja vas-
tandamine ning ebavõrdsus nii harjumuslikes mõtteviisides ja keelekasutuses kui ka sümbolites ja 
visuaalsetes sookuvandites.

Indiviidide tasandil tähendab sooline võrdsus seda, et tüdrukud ja poisid, naised ja mehed tajuvad 
enda õiglast kohtlemist, võrdseid nõudeid, norme ja ootusi, et olla vaba piiravatest stereotüüpse-
test rolliootustest oma minapildi ja soolise identiteedi kujundamisel.

Artikli üks eesmärke on anda põgus ülevaade käsitlusviisidest, millega on püütud sugude ebavõrd-
suse põhjuseid haridusvaldkonnas välja selgitada, ning põhijäreldustest, milleni on soouurimus-
likes käsitlustes senini jõutud. Teine eesmärk on teha nähtavaks Eesti ühiskonna makrotasandil 
ilmnevad soolõhed ja arengutrendid ning kolmandaks anda ülevaade aastatel 2010–2020 Eestis 
publitseeritud uurimustest ja sooaspekte käsitlevatest materjalidest.

Soolise ebavõrdsuse uuringute areng haridusvaldkonnas
Kahe soogrupi olukorda võrdlevad statistilised andmed teevad soolise ebavõrdsuse nähtavaks, 
kirjeldavad teatud hetke ja võimaldavad jälgida arengutrende ajas, kuid ei selgita ebavõrdsuse 
põhjuseid. Seetõttu ongi tüdrukute ja poiste erisusi nende toimetulekul lasteaias ja koolis ning 
noorte sooliselt määratud huvi- ja erialavalikuid enamikus riikides uuritud aastakümneid eri tea-
dusharude ja teoreetiliste seisukohtade kontekstis (Papp, 2013b).

1 Variõppekavaks nimetatakse kõike seda, mida lapsed lasteaias ja koolis õpivad väljaspool ametlikku õppekava. Variõppekava hulka 
kuuluvad hoiakud, normid, väärtused, suhtlemis- ja käitumisviisid, õpetamis- ja õppimisstrateegiad, võimusuhted, koolikultuur, aga ka 
ruumid, õppematerjalid, sümbolid, soorollid jms. (The glossary …, s. a.)
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Kui statistikas ja haridussotsioloogias on sookategooria isikute üks sotsiaaldemograafilisi tunnu-
seid, siis soouuringutes kasutatakse soolisust kui analüüsikategooriat selleks, et teha nähtavaks 
sotsiaalseid protsesse ja struktuure, mis põhjustavad soolist ebavõrdsust.

Nüüdseks on kummutatud kunagised essentsialistlikud arusaamad kaasasündinud või olemusli-
kest erinevustest sugude vahel. Naiste ja meeste tunnetuslikke võimeid, sõnalist ja mitteverbaalset 
suhtlust, sotsiaalseid ja psühholoogilisi tunnusjooni ning mitmeid muid oskusi mõõtvate uurin-
gute metaanalüüsidest on selgunud, et individuaalsed erisused soogruppide sees on tunduvalt 
suuremad kui kahe soogrupi vahel (Hyde, 2005). Psühholoogid ja neuroteadlased on jõudnud 
järeldusele, et ajude kaasasündinud „soolist programmeerimist“ pole olemas, vaid inimese areng 
konstrueeritakse samm-sammult pideva ja dünaamilise protsessina aju, geenide ja keskkonna 
koosmõjul (Eliot, 2010).

Aju vaimsetes ja psüühilistes funktsioonides pole ühtki aspekti, mis ei oleks mõjutatud kultuu-
rilistest stereotüüpidest (Fine, 2010). Näiteks on neuroteaduste professor Gina Rippon (2019) 
seisukohal, et soolised stereotüübid mõjutavad aju arengut, käitumist argielus, õpistiile, enesehin-
nangut ja -kindlust, aga ka taju ja kognitiivseid võimeid (vt ka Aavik, 2019).

1970.–1980. aastate kriitilised soouuringud selgitasid, kuidas soostereotüübid ilmnesid kooli ruu-
mikasutuses, õppematerjalides ja õpikutes, koolikultuuri väärtustes ning normides ja suhtlemises. 
Uuringud, mille fookuses olid soorollid, sotsialiseerimine ja sooliselt erinevad ootused las-
tele, näitasid, et tüdrukute ja poiste kasvatamisel ning arendamisel peetakse oluliseks erinevaid 
omadusi ja oskusi. Selliste traditsiooniliste soorollide ja -stereotüüpide kinnistamine tingib ühtlasi 
erinevusi võimalustes, mis tüdrukutele ja poistele avanevad (Bussey & Bandura, 2008). 

Alates 1990. aastatest tunnistatakse, et tüdrukute ja poiste erinevat käitumist põhjustavad nii bio-
loogilis-füsioloogilised tegurid kui ka sotsialiseerimisagendid. Käitumiserinevused toetuvad kõigele 
sellele, mida sotsiaalsest ja füüsilisest keskkonnast saadakse, kuuldakse ja nähakse. Seetõttu uuri-
takse sotsiaalse reaalsuse ja sooidentiteetide konstrueerimist eelkõige õppe- ja kasvatusprotsessi-
des osalejate endi seisukohast ja nende kogemuste kaudu. Ei püüta määratleda, millised tüdrukud 
ja poisid on või mille poolest nad erinevad, vaid analüüsitakse, kuidas (taas)toodetakse soolisust 
ning soolisi erinevusi ja ebavõrdsust kolme teguri – identiteedi, interaktsiooni ja institutsioo-
nide – koosmõjul (Skelton et al., 2006).

Soouuringutest hariduses on kujunenud interdistsiplinaarne uurimisvaldkond, mille fookuses on 
analüüsida ja seletada, kuidas soolisus, feminiinsused ja maskuliinsused ning hierarhilised soosuh-
ted ilmnevad haridussfääri eri valdkondades. Uuritakse, kuidas haridusinstitutsioonides luuakse ja 
taasluuakse soo ja soolisusega seotud kultuurilisi tähendusi ning kuidas need mõjutavad indivii-
dide enesetõhusust, minapilti ja identiteeti. Haridusvaldkonna soouuringute institutsionaliseeri-
tuse aste on alates 2000. aastatest järjest tõusnud. Välja on kujunenud rahvusvahelised teadusor-
ganisatsioonid, erialaühendused, teadusajakirjad jms. (Papp, 2013b)

Haridusvaldkonna soouuringute põhijäreldused
Teoreetilise ja praktilise suunitlusega soouuringutealane teadmusloome on äärmiselt mahukas ja 
mitmeaspektiline ning koondatud arvukatesse ülevaatlikesse kogumikesse ja käsiraamatutesse, 
milles rõhutatakse kõige olulisemaid nüüdisaegsete uuringute põhitulemusi (vt Arnot & Ghaill, 
2006; Bank et al., 2009; Francis & Skelton, 2001).
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Arvukate sotsialiseerimisagentide seas on olulisel kohal lasteaiad ja koolid. Nendes veedab laps 
enam kui tosin aastat, omandades ettekujutuse oma intellektuaalsetest ja muudest võimetest. 
Selliseid enesekohaseid uskumusi mõjutavad ühiskonna soosüsteem, soorollid, müüdid, sooste-
reotüübid ning -normid. Määrava tähtsusega on ka eakaaslaste kontroll kehtivatele soonormidele 
vastava käitumise üle. Kõik need kokku määravad paljuski nii suhtumise õppimisse kui ka hilise-
mad eriala- ja ametivalikud ning karjääri.

Uuringutest on selgunud, et õpetus ja kasvatus pole kunagi sooliselt neutraalsed, samuti 
mitte võrdsed ega õiglased. Poisiks või tüdrukuks olemine ei mõjuta ainult seda, milliseid norme 
neile seatakse ning mida neilt oodatakse, vaid ka seda, kuidas nad ise tajuvad ühiskonda ja neile 
pakutavaid võimalusi (Sadker & Zittleman, 2009) Sooline ebavõrdsus hariduses ei tulene sugude 
erinevatest vaimsetest võimetest, vaid väljakujunenud tavadest ja soostereotüüpidel põhineva-
test hoiakutest, mis dikteerivad tüdrukutele ja poistele sobivaks peetavaid käitumismalle, huvi- ja 
tegevusalasid ning suhtumist õppimisse. Oluline on ka see, kuidas ühiskonnas üldiselt haridust 
väärtustatakse. (OECD, 2015)

Soolised eelarvamused ja stereotüübid, mis läbivalt ilmnevad kasvatus- ja õppetöös, on enamasti 
teadvustamata. Näiteks on selgunud üldlevinud stereotüüpsed hoiakud – oletatakse, et poisid on 
arukad, aga laisad ja vallatud ning tüdrukud kuulekad, töökad ja korralikud. Vanemad ja õpetajad 
ootavad tüdrukutelt head käitumist ja usinat õppimist, samas kui poiste puhul lepitakse tõdemu-
sega „poisid on poisid …“. Poistele antakse käitumises ja eneseväljendamises rohkem vabadust: 
tüdrukute juures hinnatakse enam sõltuvust, poiste juures omaalgatuslikkust. (Kuurme & Papp, 
2016; OECD, 2015; Sadker & Zittleman, 2009) Sellised hoiakud võivad tähelepanuta jätta vajaduse 
arendada poiste eneseregulatsioonioskusi ja tüdrukute enesekindlust.

Sotsialiseerumise käigus konstrueerivadki tüdrukud ja poisid teadmise oma soolisest identiteedist 
ning intellektuaalsetest ja muudest võimetest suures osas kõige selle pinnalt, mis eristab neid tei-
sest soogrupist. See juhib tähelepanu vajadusele mõista neid sooideoloogiast lähtuvaid mõjutegu-
reid, mis panevad poisse oma sooidentiteeti ja normatiivset mehelikkust üles ehitama tüdrukutele 
ja naiselikkusele vastandumise kaudu ning tüdrukuid järgima normatiivset naiselikkust.

Suurbritannia eksperdid, kes on uurinud poiste õpiedu ja soolõhesid funktsionaalses kirjaoskuses, 
väidavad, et pole selliseid erilisi õppe- ega kasvatusmeetodeid, mis vähendaksid erinevusi poiste ja 
tüdrukute õppeedukuses, nagu pole olemas ka nn poistesõbralikku pedagoogikat (Warrington et 
al., 2006; Younger & Warrington, 2005). Kui aga koolikultuuris suudetakse pidurdada traditsioonilise 
mehelikkuse ilminguid, paranevad nii tüdrukute kui ka poiste tulemused (Department for Education 
and Skills, 2007). See aga eeldab õpetajate ja koolijuhtide teadlikkust soostereotüüpidest, nende 
mõjust õpilaste identiteedi, hoiakute ja käitumise kujunemisele (Hochweber & Vieluf, 2018).

Hariduses ilmneva soolise ebavõrdsusega tegelemine sõltub kahtlemata iga riigi poliitilisest tah-
test ja haridusvaldkonnas seatud prioriteetidest.

Sooaspekt Eesti hariduspoliitilistes dokumentides
Võrdsusena hariduses peetakse eelkõige silmas seda, et kvaliteetse hariduse saamine ei sõltuks 
pere sotsiaal-majanduslikust olukorrast, elukohast, kodusest keelest ega erivajadustest. Soolise 
võrdsuse teema jõudmine Eesti hariduspoliitilistesse dokumentidesse on võtnud küll aega, 
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aga alates 2010. aastast on toimunud mitmed positiivsed muutused. Nii nimetati 2011. aastast 
kehtima hakanud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades üheks haridussüsteemi alus-
väärtuseks sooline võrdõiguslikkus ja kohustati koolielu korraldamisel silmas pidama nii tüdrukute 
ja poiste võrdse kohtlemise normi kui ka soolise võrdõiguslikkuse eesmärke. Lisaks püstitati üles-
anne kujundada sotsiaalainete õppeteemade käsitlemise kaudu õpilastes valmisolek aidata kaasa 
naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ning soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ühiskon-
nas. (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011; Põhikooli riiklik õppekava, 2011)

Kuni 2016. aastani kehtinud nõuetes õppekirjandusele oli sõnaselgelt nõutud sooliste stereo-
tüüpide vältimist (Nõuded õpikutele …, 2009). Alates 2016. aastast kehtima hakanud määruses on 
üldsõnaliselt nõutud lähtumist riiklikes õppekavades nimetatud hariduse alusväärtustest (Õppe-
kirjandusele esitatavad …, 2016). Püüd leida mõnda dokumenti, milles oleks neid alusväärtusi 
õppematerjalide koostajatele või retsensentidele lahti seletatud, jäi kahjuks 2020. aasta sügisel 
tulemusteta.

Eesti elukestva õppe strateegia 2014–2020 on olnud haridusvaldkonna tähtsamaid muutusi suunav 
dokument. Selles nimetati murekohana, et ühiskonnas välja kujunenud hoiakud suunavad õppijaid 
valima „naiste ja meeste erialasid“, mis suurendab tööturul soolist segregatsiooni. Eesmärkideks 
seati õpetajakutse atraktiivsuse suurendamine meeste seas ja üldhariduses reaalainete popula-
riseerimine tüdrukute seas. (Haridus- ja Teadusministeerium, 2014a) 2016. aastal vastu võetud 
heaolu arengukavas 2016–2023 nähti ette soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte ning sellekohaste 
teadmiste lõimimine kõigi tasandite õppekavadesse ja -materjalidesse. Samuti oli kavandatud suu-
rendada haridustöötajate teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. (Sotsiaalministeerium, 2016)

Eestis 2020. aastal välja töötatud haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 kooskõlastatud eel-
nõus on kitsaskohtadena küll nimetatud sooliste hariduslõhede tegureid2 ja ilminguid3, aga soo-
lise ebavõrdsuse vähendamise eesmärke pole püstitatud. Ainus soo lõikes jälgitav indikaator on 
madala haridustasemega mitteõppivate 18–24-aastaste osakaal.

Hariduspoliitiliste dokumentide sõnastusest sõltub suures osas see, kuidas hakatakse soolise eba-
võrdsuse probleemidele lahendusi leidma. Euroopa riikide senised kogemused näitavad, et kes-
kendumine ainult ühe soogrupi olukorra parandamisele pole niivõrd tõhus kui lähenemine soolise 
võrdsuse edendamisele terviklikumalt, millega kaasneb kõigi osapoolte teadlikkuse tõstmine soos-
tereotüüpide vältimiseks ja soogruppidesisese heterogeensusega arvestamiseks. (Eurydice, 2010; 
Lahelma, 2014)

Lihtne on kirjutada, et kõigile luuakse haridusvaldkonnas võrdsed võimalused, kuid vaja on täpsus-
tada, milles need väljenduvad, milliste sotsiaalsete gruppide võimalusi ja mille alusel peaks oma-
vahel võrdlema, kuidas võimaluste võrdsuseni jõuda ja milliste indikaatoritega tulemusi mõõta.

2 „Õpiteede valikut mõjutavad õppijate elukoht, sugu, kodukeel, keeleoskus, soolised stereotüübid jms tegurid, mis takistavad sotsiaalset 
mobiilsust, suurendavad hariduslikku ja sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust ning segregatsiooni nii tööturul kui ka ühiskonnas laie-
malt“ (Haridus- ja Teadusministeerium, 2020, lk 6).

3 „Poiste väljalangevus põhikoolist on võrreldes tüdrukutega kaks korda suurem. Põhikooli lõpus on poiste seas tüdrukutega võrreldes 
palju enam madala õppeedukusega õppijaid ning vähem poisse jõuab keskhariduseni. Poiste madalamad tulemused põhikoolis ei 
tulene erinevustest võimetes, vaid hoiakutest õppimise suhtes jms“ (Haridus- ja Teadusministeerium, 2020, lk 6).
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Kui konkreetsed indikaatorid hariduspoliitilistes strateegiates puuduvad, on oht, et võrdsed või-
malused kujuneb sisutühjaks ja mugavalt kasutatavaks formaalseks sõnaühendiks. Sama dekla-
ratiivseks võib pidada ka sageli ametlikes dokumentides kohatavat väljendit võrdsed võimalused 
sõltumata soost.

Soolõhed haridustasemetes
Haridusvaldkonna kohta kogutakse riiklikku ja ametkondlikku statistikat, mis võimaldab märgata 
ja hinnata meie haridussüsteemis ilmnevaid soolõhesid ning kriitiliselt hinnata, kas ja kui võrdsed 
kahe soorühma võimalused on olnud.

2019. aastal oli Eestis 25–64-aastastest naistest ainult 7% põhihariduse või sellest madalama hari-
dustasemega. Sama vanusegrupi meestel on see näitaja 12,7%. Kesk- ja kutsehariduse on oman-
danud 56,3% meestest ja 41,2% naistest. Kõrgharidusega on 31,0% meestest ja 51,8% naistest.4

Euroopa Liidus on üks arengupotentsiaali näitajaid kõrgharidusega isikute osakaal 15–64-aas-
taste elanike hulgas. Eestis oli see 2019. aastal 36,5%. Hoolimata kõrghariduse omandamise 
populaarsusest Eesti elanike seas oleme Euroopa Liidus selle näitaja alusel 11. kohal.5

Elanikkonna haridustaseme soolõhe indikaator on kolmanda taseme haridusega6 naiste ja meeste 
osakaalude vahe 30–34-aastaste isikute hulgas. 2010. aastast alates on Euroopa Liidus kõrgharidu-
sega naiste osakaal 30–34-aastaste vanusegrupis suurenenud kõigis liikmesriikides kokku keskmi-
selt 9,4% võrra ja 2019. aastal on suhtarv 46,7%.7 Eestis on 30–34-aastaste vanusegrupis tõusnud 
kolmanda taseme hariduse omandanud naiste suhtarv 48,6%-lt 2010. aastal 60%-ni 2019. aastal 
(vt joonis 1). Kui 2010. aastal oli soolõhe suurus 16,4%, siis 2019. aastaks on see tõusnud 24,5%-ni. 
Eestist suurem soolõhe selle vanusegrupi naiste kasuks on ainult Küprosel ja Leedus.

4 Eurostat (2020). Population by educational attainment level, sex and age [edat_lfs_9903].  
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfs_9903&lang=en.

5 Eurostat (2020). Population by educational attainment level, sex and age (%) – main indicators [edat_lfse_03].  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_03&lang=en.

6 Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED alusel loetakse kolmanda taseme hariduseks keskeri- ja tehnikumiharidust keskhariduse 
baasil ning kõrgharidust.

7 Eurostat (2020). Tertiary educational attainment by sex, age group 30-34 [t2020_41].  
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=t2020_41&lang=en.
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Joonis 1. Kolmanda taseme haridusega naiste ja meeste osakaalud 30–34-aastaste vanusegrupis 
Eestis (Eurostat [t2020_41])

Vaatamata põhikoolide ja gümnaasiumide eraldamisele, kutseharidusvõrgu korrastamisele, kõrg-
kooli saamise tingimuste muutmisele jms pole sooline ebavõrdsus hariduses võrreldes 2010. aas-
taga vähenenud.

Põhikoolijärgne diferentseerumine ilmneb endiselt selles, et kutseharidusse suundub rohkem 
poisse ja gümnaasiumidesse rohkem tüdrukuid. Näiteks 2019. aastal jätkas pärast põhihariduse 
omandamist gümnaasiumis õpinguid 77% tüdrukutest ja 60% poistest.8 Kuna gümnaasiumisse 
pääsemine sõltub palju põhikooli lõputunnistuse keskmistest hinnetest, on see esimene selekt-
sioonimehhanism, mis määrab ära laste edasise haridustee. Kutsehariduse omandamine pole 
atraktiivne ka peale gümnaasiumi. SA Innove tellitud küsitlusuuringust selgus, et vaid 4% tüdruku-
test ja 4% poistest kavatsevad peale gümnaasiumi jätkata õpinguid kutsekoolis (Accaro Solutions, 
2018).

Soolõhe kõrghariduse omandamisel on Eestis vähe muutunud: meesõppurite osakaal on kümne 
aasta vältel suurenenud 3–5% võrra bakalaureuse- ja magistriõppes, naisõppurite osakaal 1% 
võrra doktoriõppes.9

Sooline segregatsioon hariduses
Sooline segregatsioon, mis on omane kõigi riikide haridussüsteemidele, tähendab ühe soogrupi 
esindajate suurt arvulist ülekaalu teatavates haridusvaldkondades ja kutsealadel (horisontaalne 

8 Statistikaamet (2020). HTG07: Naisõppurid tasemehariduses haridusliigi ja -astme järgi.  
http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=HTG07.

9 Täpsemad võrdlusandmed Eesti õpilaste haridusvalikute, õpingute katkestamise ja haridustasemete kohta leiate interaktiivselt veebile-
helt https://www.vordsedvoimalused2020.ee/ (Ühtekuuluvuspoliitika …, 2019).
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segregatsioon) ning ametikohtadel ja vastutustasemetel (vertikaalne segregatsioon). Vertikaal-
set soolist segregatsiooni iseloomustab naiste suurem osakaal madalamatel haridustasemetel ja 
meeste suurem osakaal akadeemiliste töötajate tipptasemetel.

Koolieelsetes lasteasutustes on meesõpetajate osakaal viimasel kümnel aastal olnud alla 1%. 
Üldhariduskoolide õpetajaskonnast moodustavad naised 85,5%. Meesõpetajate osakaal on üld-
hariduskoolides püsinud viimase kümne aasta jooksul 14% juures, samuti on nende vanuseline 
jaotus jäänud muutumatuks.10

Õpetajaskonda koolis iseloomustab sooline hierarhia. Esimeses kooliastmes (I–III) õpetab neljan-
dik, teises kooliastmes (IV–VI) üle poole, kolmandas kooliastmes (VII–IX klass) ligi kolmveerand ja 
gümnaasiumis vähem kui pool meesõpetajatest. Statistilisi võrdlusandmeid on keeruline esitada, 
sest suur osa õpetajatest töötab osakoormusega ja õpetab nii eri koolides kui ka eri kooliastmetes, 
aga üldkokkuvõttes töötab naisi rohkem alamatel haridusastmetel ja mehi rohkem kõrgematel 
haridusastmetel. Statistikaameti analüüsist joonistub välja trend, et üle 60-aastased meesõpeta-
jad õpetavad reaalaineid ja tehnoloogia valdkondi, vähem humanitaar- ja sotsiaalaineid (Metsis, 
2018). Meie kultuuriruumis on kahjuks ka humanitaar- ja reaalainete erinev väärtustamine seotud 
soolisusega.

Kutsehariduses on meesõpetajate osakaal poole suurem. 2019/2020. õppeaastal on kutseõppe-
asutustes mehi 39%. Viimase kümne aasta jooksul on meesõpetajate osakaal võrreldes 2010. aas-
taga, mil see oli 36%, kasvanud (Metsis, 2018).

Elukestva õppe strateegias oli püstitatud eesmärgiks saavutada õpetajaskonnas 75% ja 25% sooline 
jagunemine (Haridus- ja Teadusministeerium, 2014a). Selle alusel välja töötatud haridusprogram-
mides polnud aga sõnastatud meetmeid ega alaeesmärke, mis võimaldaksid hinnata, kas midagi 
on tehtud ja kuidas on eesmärgile lähemale jõutud (Haaristo et al., 2019). Ilmselgelt jääb püstitatud 
eesmärk täitmata, sest 2019/2020. õppeaastal omandab hariduse õppevaldkonnas kõrgharidust 
endiselt 91% naisi ja 9% mehi.11

Kõrgkoolide õppejõudude üldandmete võrdlemine lubab väita, et õppejõudude seas suurt soolõ-
het pole, sest viimasel seitsmel õppeaastal moodustavad mehed üle poole kõigist õppejõududest 
(Haridus- ja Teadusministeerium, 2018). Samas on siiski soolõhe akadeemilise personali jagune-
mises: kui õppejõududest moodustasid 2016. aastal naised 50%, siis teadustöötajatest vaid 43% 
(Rektorite Nõukogu, 2020).

Eesti kuues avaõiguslikus ülikoolis12 ilmneb selge sooline segregatsioon ametite vahel: naised töö-
tavad enam akadeemilise karjääri madalamatel ametikohtadel (vt joonis 2).

10 Statistikaamet (2020). HT235: Üldhariduskoolide õpetajad vanuserühma ja soo järgi.  
https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__haridus__uldharidus/HT235.

11 Haridussilm (s. a.). Tasemeharidus. https://www.haridussilm.ee/ee.

12 Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
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Joonis 2. Eesti avaõiguslike ülikoolide akadeemiliste töötajate sooline jaotus ametite kaupa 2019. 
aastal (Rektorite Nõukogu, 2020)

Võrreldes 2016. aastaga on peamiseks muutuseks naiste osakaalu suurenemine 11%-lt 24,2%-le 
juhtivteadurite hulgas ja ligi 4% võrra on kasvanud nende arv dotsentide seas (Rektorite Nõukogu, 
2020).

Eesti ülikoolides eelkirjeldatud soolist ebavõrdsust probleemiks ei peeta ning ei osata arvatagi, et 
soolise tasakaalu suurendamiseks tuleks midagi teha. Karjääri nähakse ainult individuaalse valiku 
ja isikliku teemana, mitte soospetsiifiliselt. (Aavik, 2016)

Eesti kõrgkoolide ja akadeemiliste töötajate olukorda on kaardistatud 2012. aastal (Mägi et al., 
2013) ja 2019. aastal (Mägi et al., 2019). Arvamusuuringutest on ilmnenud nii mitmedki erinevused 
nais- ja meesõppejõudude koormustes ja kohustustes ning rahulolus, aga need pole pälvinud soo-
lise võrdsuse aspektist põhjalikumat analüüsi. 2019. aastal Eesti kõrgkoolide akadeemiliste tööta-
jate seas tehtud suuremahulisest küsitlusest selgus, et 52% vastanutest tajus oma organisatsioo-
nis kõigi võrdset kohtlemist ja 25% ebavõrdset kohtlemist. Väitega, et järgitakse võrdse kohtlemise 
põhimõtet, oli nõus 60% mees- ja 47% naistöötajatest. (Mägi et al., 2019)

Kuna kõrgkoolidelegi kehtib kohustus soolist ebavõrdsust vähendada, oleks oluline valdkondade 
võrdluses analüüsida, kuidas jagunevad nais- ja meestöötajate vahel administratiiv-, õppe- ja tea-
dustöö koormus, aga ka kogu tasustamata ning vabal ajal tehtav töö, mis on suunatud ülikooli või 
oma instituudi heaolu ja jätkusuutlikkuse tagamisele.

Horisontaalne sooline segregatsioon haridusvalikutes
Tüdrukute ja poiste erinev õpimotivatsioon, haridustee katkestajate suurem osakaal poiste seas 
ning meeste suhteliselt madalam haridustase on enam-vähem teadvustatud probleemid. Hoopis 
vähem on aga räägitud soolõhedest kutse- ja erialavalikutes. Haridusvalikuid mõjutavaid tegureid 
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on palju, näiteks ratsionaalsed või emotsionaalsed motiivid, sotsiaalne taust, väljakujunenud aru-
saamad enesetõhususest, sotsiaalse keskkonna ootused, sotsiaalse võrgustiku, meedia surve jms, 
aga väga suures osas ka kogemused, mis on saadud lasteaia- ja koolitegelikkusest.

Lasteaedade huviringides osalejate kohta soo lõikes andmeid ei koguta ning olukorra kirjeldamine 
vajaks eraldi uuringut. Kahjuks puuduvad ka andmed selle kohta, kuidas tüdrukud ja poisid jagu-
nevad põhikooli käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse ainetes. Haridusstatistiliselt oluliseks oleksid soo 
lõikes kogutavad andmed gümnaasiumiastme õppesuundade ning ainete valikute kohta. Uurimist 
vääriks, kuidas riigigümnaasiumide akadeemilised suunavalikud on seotud õpilaste edasiste hari-
dus- ja ametivalikutega.

Riiklikult kogutavatest huvikoolide andmetest ilmnevad soolõhed õpiaktiivsuses ja alade valikutes. 
Näiteks 2018. aastal oli 1–19-aastastest huvikoolides õppijatest tüdrukuid 53,8% ja poisse 46,2%. 
Spordivaldkonnas on õppijaskond enam-vähem tasakaalus: tüdrukuid 42,4% ja poisse 57,6%. Suur 
soolõhe on muusika- ja kunstivaldkonnas, kus õppijatest 72,7% moodustavad tüdrukud, ning teh-
nikavaldkonnas, kus 79% õppijatest on poisid.13

Silmatorkav lõhe ilmneb kutse- ja kõrghariduse erialavalikutes, mis viivad struktuurse ebavõrd-
suseni tööturul (vt joonised 3 ja 4). Tegu on sotsiaalse probleemiga, mis piirab üksikisikute valikuid 
ning põhjustab tööturu jäikust.

Joonis 3. Kutsealade sooline segregatsioon õppevaldkondade järgi 2019/2020. õppeaastal (Hari-
dussilm, s. a.)

13 Statistikaamet (2019). HTH02: Huvikoolides õppijad õppevaldkonna, vanuse ja soo järgi.  
https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__haridus__huviharidus/HTH02.
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Kutsehariduses on aastatel 2010–2019 suurenenud naiste arv ehituse ja arhitektuuri õppesuunas, 
aga vähenenud arvutiteadustes. Veidi on suurenenud meesõppijate suhtarv isikuteeninduses.14 15  
Põhjalikuma analüüsita on võimatu öelda, kas neid arve on mõjutanud nooremate või vanemate 
kui 25-aastaste nais- ja meesõppurite valdkonnavalikud ning nende varasem haridus. Üle 25-aas-
taste vanusegrupi osakaal on tõusnud 2018/2019. õppeaastaks 41,7%-ni võrreldes 2010/2011. 
õppeaasta 17%-ga.16 Seejuures on üle 25-aastastest õppijatest 62% naised, kellest neljandikul on 
varasem kõrgharidus (Haridus- ja Teadusministeerium, 2018).

Kutsekeskharidust omandavate õppurite sooline jaotus näitab, et tehtavad valdkonna- ja suuna-
valikud on endiselt sooliselt väga segregeeritud ning see trend jätkub. Tüdrukud ja poisid, naised 
ja mehed eelistavad õppida ala, kus on ülekaalus samast soost õppijad ja mille kuvand seostub 
traditsiooniliselt naiselikuks või mehelikuks peetava tööga. Näiteks 2018/2019. õppeaastal on sek-
retäritööd, juuksuritööd, iluteenindust, sotsiaaltööd ja nõustamist õppivatest õppijatest üle 95% 
naised, seevastu elektroonika ja automaatika, elektrienergia ja energeetika, mehaanika ja metalli-
töö õppijatest on üle 95% mehed.17

Kutsekeskharidusõpe ongi senini orienteeritud pigem tehnilistele aladele ja sinna õppima lähevad 
valdavalt need, kes põhikooli madalamate hinnete tõttu gümnaasiumisse ei pääseks. Aja jooksul 
on kasvanud õppijate keskmine vanus ja mitmekesistunud nende hariduslik taust. Kutseõppes on 
nende erialade hulk, mida stereotüüpselt peetakse meestele sobivamateks, suurem ja ka geograa-
filiselt laialdasemalt kättesaadav (Ühtekuuluvuspoliitika …, 2018).

Kõrgkoolide võrdluses on suurimad soolõhed õppijate arvus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja 
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kus 2018/2019. õppeaastal oli meesõpilasi vaid 11–12%. Tugev sooline 
segregatsioon iseloomustab enam kui pooli kõrghariduse õppevaldkondi (vt joonis 4).

14 Statistikaamet (2016). HT57: Kutsehariduse omandamine soo ja koolitusala järgi (1995–2016).  
https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__haridus__kutseharidus/HT57.

15 Haridussilm (s. a.). Tasemeharidus. https://www.haridussilm.ee/ee.

16 Ibid.

17 Ibid.
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Joonis 4. Sooline segregatsioon kõrghariduses õppevaldkondade järgi 2019/2020. õppeaastal 
(Haridussilm, s. a.)

Võrreldes 2010. aastaga on suurenenud meesõppijate osakaal 8% võrra sotsiaalteaduste, ajakir-
janduse ja infolevi ning 6% võrra humanitaarteaduste valdkonnas. Naiste osakaal on kasvanud 
8% võrra põllumajanduse ja kalanduse ning 6% võrra info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vald-
konnas. Püsiv sooline segregatsioon kutse- ja erialavalikutes18 näitab, et muutused on aegla-
sed, sest tööturul välja kujunenud segregatsioon kandub haridusvaldkonda ja sellest mõjutatud 
haridusvalikud omakorda taastoodavad segregatsiooni tööturul. Sooline segregatsioon piirab nii 
naiste kui ka meeste valikuid ning haridus- ja töövõimalusi, põhjustab tööde ja tegevusalade erine-
vat väärtustamist ning ebavõrdset tasustamist ja tugevdab veelgi soolisi stereotüüpe.

Arvestades, et noorte eesmärke ja valikuid kujundavad varajane sotsialiseerumine, haridus ja koo-
litus, saab suuremaid muutusi oodata siis, kui suudetakse vabaneda soolistel stereotüüpidel 
põhinevatest kitsastest soonormidest juba alates alusharidusest. Kuna tüdrukute ja poiste 
minapildid, sh enesetõhusus mingis valdkonnas, ning eri- ja ametiala kuvandi tajumine naistele 
või meestele sobivana kujunevad välja murdeeaks (Gottfredson, 2004), on oluline vähendada eel-
arvamusi ja stereotüüpe tööde soolistatud kuvanditest juba põhikooli esimeses astmes. Olukorra 
muutmine õppematerjalide koostajate, õpetajaskonna, lapsevanemate ja õpilaste endi teadlikkuse 
suurendamise kaudu on aeganõudev protsess, kus tähtis on tegevuste süsteemsus ja järjepidevus.

18 Õppijate sooline jagunemine alates 2012. aastast õppevaldkonna, suuna, rühma ja õppekava järgi on avaldatud haridusandmete por-
taalis Haridussilm (haridussilm.ee).
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Sooaspekt haridussüsteemi tulemuslikkuse rahvusvahelises hindamises
Eestis puudub makro- ja mikrotasandi haridussotsioloogiliste uuringute traditsioon, mis aitaks 
mõista haridusliku soolise ebavõrdsuse põhjuseid ja tagajärgi ning arengutrendide mõjutegureid, 
sh haridusreformide soolist mõju.

Sooaspektide olulisust haridusvaldkonnas aitavad märgata hariduselu eri tahke avavad sotsiaal- 
ja arvamusuuringud, milles on ühe sotsiaaldemograafilise tunnusena hakatud üha rohkem kasu-
tama sugu. Samas tuuakse väga paljudes uuringutes olukorda kirjeldavaid andmeid ainult laste, 
õpetajate, õpilaste, noorte või noorsootöötajate kohta, arvestamata sookategooriat ja -aspekte.

Nii nagu soo lõikes statistiliste andmete kogumisel käsitletakse sugusid homogeensete gruppi-
dena, kasutatakse seda sotsiaaldemograafilist tunnust ka rahvusvahelistes võrdlevates haridu-
suuringutes. Need võimaldavad soogruppide keskmiste statistiliste näitajate võrdlemisel kirjel-
dada ühiskonna makrotasandil ilmnevaid soolõhesid õpitulemustes, oskustes jms.

Rahvusvaheliselt hinnatakse regulaarselt riikide haridussüsteemide tulemuslikkust nii elanike 
omandatud oskuste ja teadmiste kui ka muude oluliste tegurite aspektist. Juhtorganisatsiooniks on 
kujunenud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).19 OECD vaatleb muutusi haridus-
tasemetes eelkõige majandusarengu ja selleks eeldatavate teadmiste-oskuste kontekstis, hinnates 
funktsionaalset kirjaoskust ning matemaatika- ja loodusteadustealaseid teadmisi. Muud teadmi-
sed ja oskused jäävad majanduse arengule keskenduva organisatsiooni huviorbiidilt välja.

Just rahvusvahelised võrdlusuuringud on aidanud kummutada müüte kaasasündinud või olemus-
likest soolistest erinevustest. Näiteks on statistikas ilmnevad soolõhed õpitulemustes riigiti erine-
vad, muutused neis ebastabiilsed ning sooliste erinevuste näitajad aastate võrdluses kõikuvad. 
Õpitulemused sõltuvad rohkem sotsiaal-majanduslikust taustast ja õppekeelest või kuulumisest 
mõnda vähemusrühma kui soolisusest (Eurydice, 2010; Else-Quest et al., 2010).

Makrotasandi statistiliste andmete tutvustamisel ja tõlgendamisel võib aga avalikkusel kujuneda 
arusaam tüdrukutest ja poistest kui kahest erinevast homogeensest grupist, sest räägitakse „soo-
listest erinevustest“, kuigi kummaski soogrupis on erinevused õpitulemustes suuremad kui kahe 
grupi vahel. Tipptasemel sooritajaid ja nõrkade tulemustega õpilasi on nii tüdrukute kui ka poiste 
hulgas.

Eesti põhikooli 15-aastaste õpilaste head tulemused PISA testides on andnud alust väita, et Eesti 
on võrdsete õpivõimaluste ja hariduse kvaliteedi poolest maailma parimate hulgas (Haridus- ja 
Teadusministeerium, 2020). Võrdsed võimalused tähendavad PISA uuringu kontekstis seda, et 
Eesti põhikoolid annavad ühtlaselt head haridust sõltumata lapse sotsiaal-majanduslikust taustast.

Väljakutseks nii Euroopa riikide kui ka Eesti hariduspoliitikale on just PISA uuringutest selgunud 
mõnede poiste keskmiselt madalam funktsionaalse kirjaoskuse tase, hoiakud õppimise suhtes ja 

19 OECD laialt tuntud rahvusvahelised haridusuuringud on PISA (Program for International Student Assessment) – rahvusvaheline ülemaa-
ilmne õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise programm, TALIS (The Teaching and Learning International Survey) – rahvusvaheline õpe-
tamise ja õppimise uuring, PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) – rahvusvaheline täiskasvanute 
oskuste uuring. Lisaks kogub ja vahendab hariduse ja koolitusega seotud andmeid Rahvusvaheline Haridustulemuslikkuse Hindamise 
Assotsiatsioon (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) rahvusvahelise uuringuga TIMSS (Trends 
in International Mathematics and Science Study), millega mõõdetakse 4. ja 8. klassi ning keskkoolilõpetajate teadmisi matemaatikas ja 
loodusteadustes, ning PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), millega uuritakse 9–11-aastaste lugemisoskust.
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haridustee varajane katkestamine. Samuti on enamiku riikide ees seisvaks probleemiks ajale jalgu 
jääv sooline sotsialiseerimine, mis taastoodab soostereotüüpseid eriala- ja kutsevalikuid.

PISA uuringu andmete põhjal on publitseeritud arvukalt artikleid (Haridus- ja Teadusministeerium, 
2014b), kaitstud magistri- ja doktoritöid (Haridus- ja Teadusministeerium, 2017). 2018. aasta tule-
mustest on avaldatud põhjalik publikatsioon (Tire et al., 2019), milles käsitletakse ja võrreldakse 
tüdrukute ja poiste erinevaid tulemusi. Ühtki soouurimuslikku käsitlust ja analüüsi 2020. aasta 
talvel ei õnnestunud leida. Nii mõneski tekstis sisalduvad aga essentsialistlikud viited poiste ja tüd-
rukute „õppimise erinevustele“.

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et soolist sotsialiseerimist lasteaias ja koolis mõjutavad pea-
miselt viis tegurit. Nendeks on õpetajate ettevalmistus sugude võrdsuse küsimustes, õpetajate ja 
kasvatajate hoiakud ja soolised eelarvamused, formaalse õppekava sisu, koolikultuur ja varjatud 
õppekava ning naiselikkuse ja mehelikkuse esitlemine. (Stromquist, 2007) Järgnevalt antakse üle-
vaade sellest, kuidas ja milliseid nimetatutest on Eestis seni käsitletud.

Eesti haridustöötajate suhtumine soolise võrdsuse teemasse
Soolise võrdsuse teemat hakati Eesti õpetajatele tutvustama juba 2000. aastate alguses eri pro-
jektide raames. Seni polnud Eesti õpetajatel, õppejõududel ega haridusametnikel võimalik saada 
teadmisi sooliste hariduslõhedega seotud probleemide põhjustest. Samuti polnud sinnamaani 
aega ega vajadust olla kursis lääneriikide nais- ja soouuringute eri teooriate ja käsitlusviisidega. Nii 
jäi kogu soolisuse ja soolise võrdsuse teemakäsitlus nõukoguliku mineviku tõttu kõrvale ka uutest 
õpetajahariduse õppekavadest ja täiendkoolitustest. Õpetajate erialases ettevalmistuses lähtutigi 
sageli põhimõttest, et tüdrukuid ja poisse tuleb kasvatada ning ette valmistada nende traditsioo-
niliste soorollide täitmiseks.

Alles 2010. aastal ilmus esimene õpetajaskonnale mõeldud artikkel sooaspektidest hariduses 
(vt Ots, 2010), milles selgitati, et õpilaste käitumises avalduvate sooliste erisuste põhjused ei tulene 
indiviidist, vaid teda ümbritsevast keskkonnast ja vastamisest selle ootustele. Artiklis käsitleti soo-
listest stereotüüpidest mõjutatud minapildi ja soolise identiteedi kujunemist ning anti õpetajatele 
nõu, kuidas teadvustada enda soolisi eelarvamusi. 

2011. aastal avaldati esimene õpikulaadne artiklikogumik „Sissejuhatus soouuringutesse“ (Mar-
ling, 2011), milles kasvatusteadlane Tiiu Kuurme juhtis lugejat nägema soolist hierarhiat kasva-
tus- ja haridusideaalides ning soolisuse ja soosuhete konstrueerimist koolitegelikkuses. Ühtlasi tõi 
Kuurme (2011) välja need mikro- ja makrotasandi ning institutsionaalsed tegurid, mis mõjutavad 
soolist eristamist ja vastandamist kooli kontekstis.

Üksikutest artiklitest kindlasti ei piisanud õpetajate ja haridustegelaste mõtteviiside muutmiseks. 
Nagu näitas 2012. aastal SA Eesti Naisteühenduste Ümarlaud korraldatud uuring Eesti üldha-
riduskoolides, uskus ligi kolmveerand õpetajatest, et tüdrukute ja poiste sotsiaalsed erisused 
on sünnipärased ja tingitud bioloogilistest erinevustest ning neile sobivadki eri kutse- ja tööalad 
(Papp, 2013a).

Ka mõned aastad hiljem Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli uurijate intervjueeritud haridustööta-
jad, õpetajad ja õppejõud, kes enda arvates kohtlevad kõiki võrdselt ja ei pane soolisust tähelegi, 
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väljendasid essentsialistlikke ja stereotüüpseid veendumusi. Küsitletud olid seisukohal, et poisid 
on parema ruumitajuga, tüdrukutest loovamad, loogilisema mõtlemisega ning vajavad erinevaid 
õpetamisstrateegiaid ning rohkem vabadust. Ka siis, kui tunnistati soolise segregatsiooni ning soo-
liste erinevuste esinemist ühiskonnas ja haridussüsteemis, ei tajutud seda soolise ebavõrdsusena. 
Samuti ei osatud märgata enda rolli sooideoloogia taastootmisel ja soostereotüüpide edasikand-
misel. (Aavik et al., 2015; Kuurme & Papp, 2016)

Eri haridustasemete õpetajate arvamuste võrdlemisel selgus positiivsena, et alushariduse õpeta-
jad pooldasid soolist võrdsust ja nende seas oli rohkem neid, kes pidasid vajalikuks toetada tüdru-
kute suuremat enesekindlust ja julgust ning arendada poistes abivalmidust ja tunnetest rääkimise 
oskust (Neudorf et al., 2016). Seevastu kõrgkoolide esindajate hoiakutes prevaleerisid sooaspektide 
ignoreerimine, soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse puudumine ja teema alavääristamine 
(Aavik, 2016). Õpetajahariduse õppejõud ilmutasid valmisolekut soolise võrdsuse teema käsitle-
miseks oma õppeainetes ja arvasid, et arusaam soolisest ebavõrdsusest ja selle vähendamisest 
peaks kuuluma õpetaja kutsepädevusse (Lamesoo & Kasemaa, 2016). Õpetajahariduse üliõpila-
sed, kelle õpingute jooksul polnud palju soolisuse teemat käsitletud, tundsid küll teema vastu huvi 
ja suhtusid sellesse positiivselt, aga ei pidanud seda õpetajakoolituses väga tähtsaks (Kruus, 2015; 
Mägi et al., 2016).

Loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduse õpetajatel/ringijuhtidel olid soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtteid toetavad hoiakud, kuid näiteks tegutsemine selle nimel, et loodus- ja tehnikateaduste 
valdkonda tuleks rohkem tüdrukuid, vajas nende arvates täiendavaid teadmisi ja juhendeid väljast-
poolt (Kukk et al., 2017).

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli teadlaste ellu viidud projekti „Teadlase karjäärimudeli arenda-
mine naiste karjääriteede toetamiseks“ raames intervjueeritud nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, TTÜ, EBS) 
töötajad ning noorteadlased leidsid, et sugu ja soolisus pole akadeemilises maailmas olulised, soo-
lise võrdsuse taotlemine on ebavajalik ja ülikoolide autonoomiasse sekkuv. Mõne intervjueeritava 
arvamuses ilmnes essentsialistlik, naiste usinuse ja meeste andekuse diskursus. Soolise võrdsuse 
väärtõlgenduseks oli arvamus, et naiste suurem ülekaal välistab igasugused soolise ebavõrdsuse 
probleemid ülikoolides. (Aavik, 2016)

Kokkuvõttes joonistub välja trend, et mida kõrgematel haridusastmetel töötatakse, seda vähem 
saadakse aru sooaspekti olulisusest ja soolisest ebavõrdsusest oma organisatsioonis.

Õpilaste arvamused soolisest võrdsusest
2014. aastal Tallinna Ülikooli teadlaste uuringust selgus, et põhikoolis ja gümnaasiumis õppivate 
tüdrukute ja poiste seisukohad olid sarnased nii koolirõõmude kui ka -murede poolest ning suh-
tumises kooli ja kaaslastesse (Roots, 2016a). Samas märgati ja tajuti õpetajate erinevat suhtumist: 
tüdrukuid peeti tublideks ja usinateks ning seda neilt ka oodati; poisse peeti laisemateks, neile 
olid õppimisega seoses seatud madalamad ootused ning nende poolt reeglite rikkumist võeti nn 
loomulikuna (Roots, 2016b). Koolitegelikkust ja õpilaseks olemist kirjeldasid õpilased keelekasu-
tusega, milles peegeldusid stereotüüpsed normid ja ootused kummalegi soole. Usk deklareeri-
tud võrdsusesse ei võimaldanud teadvustada, et need võiksid olla seotud soolise ebavõrdsusega. 
(Kuurme, 2016) Teadmiste vajakajäämisele vihjab fakt, et soolise võrdõiguslikkuse teemadest oli 
koolis räägitud vaid 8%-le õpilastest (ENÜ, 2016).
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2015. aastal tõstatus uue teemana naiste ja tütarlaste vähene huvi infotehnoloogiaga seotud eri-
alade vastu. Aastatel 2015–2019 erasektori ettevõtete (Skype, Startup Estonia, Trasferwise) tellimu-
sel läbi viidud uuringutest (Kindsiko, 2015; Startup Estonia …, 2018) selgusid stereotüüpsed hoia-
kud naiste ja meeste rollide, omaduste, huvide ja neile sobivate tegevusvaldkondade kohta ning 
sooliselt stereotüüpsed kuvandid IKT valdkonna töödest. Tõdeti, et erinevused huvides tulenesid 
tüdrukute ja poiste erinevatest kogemustest kokkupuutel infotehnoloogiaga (Kori et al., 2019). Sel-
lised erinevad kogemused saavad üldjuhul alguse juba koolieelsest east (Kindsiko, 2015). Soos-
tereotüüpide negatiivset mõju eri- ja kutseala valikule tunnistasid ka IKT valdkonna võtmeisikud 
(Hämmal et al., 2020).

Ettekujutused naistele ja meestele sobivatest töödest on visad püsima. 2017. aasta õppe- ja 
karjäärinõustamise programmi vahehindamise käigus küsitletud 383 koolinoorest arvas 15%, et 
on palju elukutseid, mis sobivad ainult naistele või meestele. 34% vastajatest leidis, et selliseid 
elukutseid on, aga mitte väga palju. Positiivne on, et 44% vastanutest oli seisukohal, et enamik elu-
kutseid sobib mõlemale soole. Stereotüüpsemate vaadetega õpilaste seas oli rohkem noormehi ja 
muukeelseid vastajaid. (CIVITTA, 2017)

90% Eesti õpilastest on selgelt aktsepteerinud naiste osalemist poliitikas ja valitsemises. Suure 
muutuse on aga läbi teinud seisukoht, et mehed sobivad poliitilisteks liidriteks paremini kui naised. 
Kui 1999. aastal oli sellega nõus 42% Eesti õpilastest, siis 2016. aastal vaid 26%. (Toots, 2017)

Et vähendada noorte stereotüüpseid hoiakuid haridus- ja karjäärivalikute suhtes, on Tallinna Ülikool 
ja SA Innove koostanud juhendeid õpetajatele ja karjäärinõustajatele (Kinkar et al., 2019a, 2019b).

Soolise võrdsuse teemad õppekavades
Norra finantsmehhanismist toetatud projekti SIHT („Sooaspekti integreerimine õpetajaharidusse 
ja täiendkoolitusse“) raames analüüsitud põhikooli õppekavade ja õppeprotsesside kirjeldustest 
selgus, et soolisuse, soorollide ja soostereotüüpide teemat käsitletakse eelkõige inimese- ja pere-
konnaõpetuses ning palju vähem ühiskonnaõpetuses. Soolisust käsitletakse eelkõige bioloogilise 
eristustunnusena, mitte ühiskonna sotsiaalse struktuuri baaskategooriana. Kehtivates inimese-
õpetuse ainekavades on esile tõstetud „sooliste erinevuste“ alaste teadmiste omandamist (Innove, 
s. a.). Inimeseõpetuse ainekavades käsitletakse soolisi erinevusi seksuaalharidusega seotud tee-
made kontekstis, keskendudes bioloogilis-anatoomilistele erinevustele ja seksuaalsusega seotud 
küsimustele ning muutuvatele soorollidele paarisuhetes.

Balti Uuringute Instituudi uuringust ilmnes, et sugude võrdsusele pööratakse koolides nii õppe-
kavajärgsetes kui ka -välistes tegevustes suhteliselt vähe tähelepanu (Käger et al., 2017). Ka 2020. 
aasta uuring näitab, et haridusvaldkonnas tegutsejate üldine sooteadlikkus on madal ning selgus 
puudub ka soolise võrdsuse edendamise eesmärkides (Sepper et al., 2020). Uuringud selle kohta, 
millised arusaamad soolisest võrdsusest on õppematerjalide koostajatel ja õpikute retsensentidel, 
on alles ees.

Eesti kasvatus- ja haridusteaduste uurimisteemadest moodustavad soolisuse uuringud äärmiselt 
tagasihoidliku osa: aastatel 2014–2019 ETIS-es avaldatud publikatsioonidest vaid 1,3% (Mets-Alu-
nurm & Aava, 2020) Needki on valminud suures osas tänu Euroopa Liidu ja Norra riigi toetustele 
algandmete kogumisel.
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Kui kümnendi algul tundsid õpetajad puudust soolisust ja soolist ebavõrdsust käsitlevatest mater-
jalidest, siis 2016. aastal valmis õppejõududele, õpetajatele, üliõpilastele ja laiemale huviliste rin-
gile mõeldud avalik infoportaal „Haridus ja sugu“ (www.haridusjasugu.ee), mis juhatab soo ja hari-
duse teemaliste teabematerjalide juurde. Portaalist leiab artikleid ja viiteid allikatele, mis toetavad 
sooaspekti lõimimist kõigi haridustasemete õppe- ja kasvatustöösse, juhendeid soolise võrdõigus-
likkuse edendamiseks lasteaias ja koolis (vt Aavik et al., 2013; ENUT, 2010; Kütt & Papp, 2013; Papp, 
2012) ning õppematerjale.

Oluliseks tähiseks – esimeseks sooaspekti käsitlevaks ametkondlikuks publikatsiooniks – saab 
pidada 2016. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi avaldatud teemakohast väljaannet „Soolised 
lõhed hariduses“ (Valk, 2016). See sündmus annab lootust, et soolise ebavõrdsuse teema jõuab 
jõulisemalt ka hariduspoliitika kujundajate vaatevälja.

Kokkuvõte
Sooaspekti läbiv arvestamine haridusvaldkonnas on endiselt uudne, infomahukas ja keeruline 
ning väärib jätkuvat tähelepanu. Viimasel kümnel aastal on toimunud mitmeid positiivseid muu-
tusi, mis seda toetavad. Aastatel 2012–2016 tõstatati terviklikumalt soolise võrdõiguslikkuse polii-
tika ühe teemavaldkonnana sooline ebavõrdsus hariduses, selgitati välja selle olulisimad põhjused 
ning soorollide ja -stereotüüpide piirav mõju laste ja noorte arengule ja valikuvõimalustele.

Tänu rahvusvahelistest fondidest rahastatud suur- ja väikeprojektidele ning nende raames tehtud 
uuringutele muutusid argumenteeritumaks ja teadmistepõhisemaks tüdrukute ja poiste kasvatus- 
ja haridusküsimuste alased artiklid meedias. Märkimisväärselt suurenes Eesti haridus- ja kasvatus-
teadlaste publikatsioonide arv rahvusvahelistes väljaannetes ning üha enam üliõpilasi valis oma 
magistritööde teemad soo ja hariduse valdkonnast. Tuleviku peale mõeldes oleks teema aren-
damiseks vaja pöörata tähelepanu statistikale, uuringutele, kehtivate õigusnormide täitmisele ja 
soolise võrdsuse edendamise eesmärkide konkretiseerimisele haridusvaldkonnas. Soolise võrdõi-
guslikkuse edendamiseks on üldise teadlikkuse suurendamise kõrval vaja koolitada nii hari-
dustöötajaid, õpetajaid kui ka õpilasi.

Ülikoolide ja kolmanda sektori alustatud tegevused peaksid jätkuma laiapõhjalisemate soouu-
ringutega, et analüüsida, kas ja kuivõrd kodune emakeel, elukoht või erineva edukustasemega 
koolid mõjutavad tüdrukute ja poiste erisusi õpiedus ja -hoiakutes.

Eeltoodule lisaks on vaja kompleksuuringuid, milles käsitletaks soolise sotsialiseerimise, enesei-
dentifitseerimise ja indiviidide minapildi arengu probleeme ning sotsiaalse stratifikatsiooni kuju-
nemist haridusinstitutsioonide, sotsiaalse kultuurikeskkonna ja subjektide sooloome koosmõjul. 
Uuringute tulemuste jõudmine avalikkusesse võimaldaks informeeritumaid arutelusid, aga ka 
teadmistepõhiste sekkumismeetmete väljatöötamist tüdrukute ja poiste haridusvalikute avarda-
miseks.

Soolise võrdsuse eesmärgid ja nende saavutamise näitajad peaksid olema sõnastatud kõigis hari-
dusstrateegiates ja -programmides nii, et need oleksid mõistetavad kõigile haridusvaldkonnas 
tegutsejatele.
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Uute teadmiste ja oskuste omandamine saab alguse õpetajakoolitusest ja õppekavadest. Opti-
maalne oleks, kui soolise ebavõrdsuse käsitlused ja soouurimuslikud metodoloogiad integreeri-
taks õpetajakoolitusse, mis võimaldaks lasteaedades ja koolides rakendada sooteadlikku peda-
googikat.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduses (2019) on sätestatud, et õppekavad, kasutatav õppematerjal ja 
haridusvaldkonnas tehtavad uuringud peavad aitama kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaota-
misele ning võrdsuse edendamisele. Seega vastutavad kõik haridusasutused soolise ebavõrdsuse 
vähendamise ja soolise võrdsuse taotlemise eest.

Sooaspekti arvestamine ja soostereotüüpide vältimine on kooskõlas ka uue õpikäsitusega, mille 
eesmärk on toetada iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust ning ette-
võtlikkust kõigi haridustasemete ja -liikide korral. Lõpuks, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina 
algatas Eesti 2017. aastal uuringu soolisest segregatsioonist hariduses ja tööturul (European Insti-
tute for Gender Equality, 2018). Selle alusel võeti vastu nõukogu järeldused liikmesriikidele, milles 
on öeldud, et „segregatsiooni tekkimine, valdavus ja püsimine hariduses, koolituses ja tööturul toi-
mub struktuurse, organisatsioonilise ja individuaalse tasandi mitmesuguste tegurite koostoimel“ 
(Euroopa Liidu Nõukogu, 2017).

Et vähendada hariduses ja tööturul ilmnevat soolist kihistumist, kutsutakse liikmesriike üles välja 
töötama ja rakendama integreeritud, jätkusuutlikku ja mitmetahulist poliitikat. Selle struktuurse 
probleemi lahendamine nõuab õpetajate, lapsevanemate, nõustajate ja teiste haridustöötajate 
suuremat teadlikkust soolise ebavõrdsuse ilmingutest, põhjustest ning võimalikest meetmetest 
nende vähendamiseks. Neid soovitusi oleks hea ka Eestil endal silmas pidada.
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Naised teaduses koroona-ajal, 
ent mitte ainult sellest
Anne Kahru

Sügaval nõukogude ajal tegi üks mu füüsikust naiskolleeg tähelepaneku, et ehkki naised saavad 
meestest sama töö eest vähem palka, pannakse neile sööklas sama hinna juures väiksem toidu-
portsjon. Üldjuhul oli see norm – naised ju söövad vähem ja fi guuri hoidmine oli ka siis naistele 
oluline.

Ammu on avalikustatud, et Euroopa Liidu maade seas on just Eestis suurim palgalõhe. Samas on 
naised hakanud julgemalt kõrgemat palka küsima ja seda ka saama – Statistikaameti andmetel on 
sooline palgalõhe viimase viie aasta jooksul 7% võrra vähenenud (vt joonis 1). Meil on ka naispresi-
dent, on ja on olnud nii mõnedki naisministrid, samuti üks naisrektor. Naaberriigis Soomes näeme 
aga koroonakriisi lahendamas peamiselt naistest koosnevat valitsust, ja kõik toimib. Siiski kulub 
vast veel paar põlvkonda, enne kui meil pakutakse tõeliselt võrdseid võimalusi meestele ja naistele. 
Ka mees- ja naisteadlastele.

Joonis 1. Palgalõhe Eestis (allikas: Statistikaamet; graafi k: Loone Vilumaa, Eesti Teadusagentuur)

Olen viimase kolme aasta jooksul Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogus näinud lähedalt Eesti 
teadust ja teadlasi. Võin julgelt öelda, et säravaid tippe ja tugevat keskklassi on nii meeste kui naiste 
hulgas. Enamgi veel, 2020. aasta TEDx Tallinna loengud jätsid vähemalt mulle mulje, et (noorte) 
säravate naiste aeg on käes. Suurt tunnustust väärib ka selle ürituse juht, kes naissoost esinejaid 
tutvustades kordagi ei maininud, palju neil lapsi on. Ent ei tasu unustada, et alati sõltub esinejate 
nimekiri ka sellest, kes soovitasid, keda soovitati ja keda valiti.

Laias laastus kehtib eeltoodu ka otsustuskogude koosseisude kohta nii teadusmaailmas kui 
mujal. Olen veendunud, et kui kehtestataks kvoodid nõudega, et vähem esindatud sugu (antud 
juhul enamasti naissugu) peab saama otsustuskogus vähemalt 40% kohtadest, siis need inimesed 
leitaks/avastataks kiiresti. Peatselt selguks, et kogu toimib tõhusalt. Seniks domineerivad Eesti tea-
dus- ja arendustegevuse nõuandvates ja otsustuskogudes aga selgelt mehed: 19-liikmelises tea-
duspoliitika komisjonis on naisi 3 (16%), 15-liikmelises teadus- ja arendusnõukogus 4 (27%) ning 
hindamisnõukogu ridadest leiab 7 naist 19 liikme seas (37%) (vt joonis 2). Võrreldes kümnendi 
algusega, kui nimetatud kogudes oli naiste osakaal vastavalt 0%, 10% ja 17%, on olukord siiski 
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paranemas. Näiteks Eesti ülikoolidest on sooliselt tasakaalus kahe avaõigusliku ülikooli nõukogud: 
Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli oma.

Joonis 2. Naiste osakaal Eesti teadus- ja arendustegevuse nõuandvates ja otsustuskogudes 2021 
(allikad: asutuste kodulehed, Riigi Teataja; graafik: Loone Vilumaa, Eesti Teadusagentuur)

Alaesindatud ei ole naised mitte ainult enamikus otsustuskogudes, vaid ka kõrgematel ameti-
positsioonidel üldiselt. 2019. aastal moodustasid Eesti avaõiguslike ülikoolide A-taseme ameti-
kohtadest (professoritest) naised vaid ühe neljandiku (26%). Samas domineerivad naised tugevalt 
madalamapalgaliste õpetajate, assistentide ja lektorite positsioonil. Ka enamik ülikoolilõpetajatest 
(64% bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetajatest ning 54% värsketest doktoritest) on naised. Sar-
nane olukord vaatab vastu ka mujal Euroopas: teel tippu kipuvad naised ära kaduma (vt joonis 3).

Joonis 3. Naiste ja meeste osakaal Eesti tudengite ja akadeemiliste positsioonide seas 2019 (alli-
kad: Statistikaamet, Rektorite Nõukogu; graafik: Loone Vilumaa, Eesti Teadusagentuur)
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Millest siiski need jätkuvad erisused? Tehkem sellele küsimusele vastamiseks üks väike mõtteline 
ekskurss noore naisteadlase koroona-kodukontorisse. Meie noor naisteadlane üritab elutoas, 
magamistoas või köögis (vastavalt võimalustele) telesilda korraldada, taamal karjub imik ja sülle 
ronib paariaastane laps. Köögis keeb üle supp ja vannitoas tsentrifuugib pesumasin. See noor nais-
teadlane on oma pisukeses korteris palgatööle lisaks kolm korda päevas kodukokk ja täiskohaga 
lasteaia- või kooliõpetaja lastele, kes pikisilmi ootavad oma koolivälist nutiseadmeaega. Enamgi 
veel, tal on vaikimisi kohustus teha kõike seda nii, et pereisa (kui olemas) saaks rahus kodukonto-
ris töötada, sest tema on tavaliselt see, kes saab kõrgemat palka. Kui õhtu käes, tuleb sel noorel 
naisteadlasel ka perekonna vaimu ülal hoida, sest kodukontoris ja karantiinis ilmnevad ka inimeste 
ootamatud (sh ebameeldivad) omadused ning õhkkond võib muutuda pinevaks.

Kuidas seda kõike arvestada, kui loetakse kokku selle noore naisteadlase artiklid ja juhendatud 
kraadiõppurid? Milline on koroonakriisi pikaajaline mõju soolisele võrdõiguslikkusele Eesti tea-
dusmaastikul? Või ehk tuleks kohe propageerida võrdseid kohustusi, tehes nt telesaateid rollide 
jaotusest noorte perede kodukontoris? Neile ja muudele soo ja soolise võrdõiguslikkusega seotud 
küsimustele tuleks tähelepanu pöörata ka Eesti teaduse pikemaajalistes strateegiates ja tegevus-
kavades.

    

Anne Kahru (PhD) on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, nanoökotoksikoloogia uurimissuuna 
rajaja Eestis ja KBFI keskkonnatoksikoloogia labori juhataja. Ta on üks maailma enim tsiteeritud tead-
lasi (2018, 2019) ja Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler. Ta osales Euroopa Komisjoni projektis 
„Women in Research Decision Making“ (WIRDEM), on hinnanud Eesti noorteadlaste taotlusi konkursil 
„L’Oréal-UNESCO Women in Science“. Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu liikmena on ta lisaks 
teadusprojektide hindamisega seotud ülesannetele võtnud oma südameasjaks nais- ja meesteadlaste 
võrdse kohtlemise.

Anne Kahru / Naised teaduses koroona-ajal, ent mitte ainult sellest

https://publons.com/researcher/2880413/anne-kahru/
https://publons.com/researcher/2880413/anne-kahru/
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Eesti Teadusagentuuri  
soolise võrdõiguslikkuse kava
Loone Vilumaa

2020. aasta septembris kiitis Eesti Teadusagentuuri juhtkond heaks organisatsiooni esimese soo-
lise võrdõiguslikkuse kava. Kava on koostatud seitsmeks aastaks ning sisaldab viit peamist ees-
märki: sooteadlikkuse tõstmist agentuuri töötajate ning kogude ja komisjonide liikmete seas, 
võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist, soolise tasakaalu suurendamist kogudes ja komisjonides 
ning retsensentide seas, soolise tasakaalu suurendamist grantide, auhindade ja toetuste taotlejate 
ja saajate seas ning sooteadlikkust kommunikatsioonitegevustes.

Kava rakendama asumine on vajalik samm võrdsemate võimaluste loomiseks. Varasem analüüs 
on näidanud, et probleeme on palju: eriti paistavad silma naiste vähene osakaal granditaotlejate 
ja  saajate seas, samuti esindatus otsustuskogudes. Ehkki ükski asutus ei saa üksi lahendada sellist 
mitmemõõtmelist probleemi, on oluline, et iga organisatsioon annaks oma panuse. 

Teadusagentuuril on käimas mitmeid valdkonda edendavaid projekte, muu hulgas näiteks noorte 
naisteadlaste mentorlusprogramm ja naissoost tippteadlaste nomineerimine portaali Academia-
Net. Lõpusirgel on agentuuri tellitud uuring soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukorrast ja paranda-
mise viisidest Eesti teaduses.

    

Loone Vilumaa (MA) töötab Eesti Teadusagentuuris analüütiku ning rahvusvahelise soolõime projekti 
GEARING-Roles Eesti-poolse koordinaatorina. Ta vastutab teadusagentuuri soolise võrdõiguslikkuse 
kava rakendamise ja monitoorimise eest. Loone on õppinud Leipzigi Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, kust 
ta omandas magistrikraadi sotsioloogias, fookusega sundrändel ja pagulaste integratsioonil.

Loone Vilumaa / Eesti Teadusagentuuri soolise võrdõiguslikkuse kava

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/09/ETAg-soolise-v%C3%B5rd%C3%B5iguslikkuse-kava.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/09/ETAg-soolise-v%C3%B5rd%C3%B5iguslikkuse-kava.pdf
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Sissejuhatus
Kultuuri- ja loomevaldkond on ühelt poolt avatud, mitmekesi-
sed ja boheemlaslikud, nad on jäikade mustrite vastu ja neid 
seostatakse tööga, mis on lahe, loominguline ja egalitaarne. 
Teisalt on näiteks fi lmikunstis, televisioonis, muusikas, aga 
ka etenduskunstides laiemalt märgata püsivaid ja isegi süve-
nevaid soolise, etnilise, vanuselise ja klassilise ebavõrdsuse 
ilminguid. (Conor et al., 2015) Artikli eesmärk on analüüsida 
selle ebavõrdsuse ühte aspekti Eestis. Keskendume soolisele 
ebavõrdsusele kahes kultuurivaldkonnas: etenduskunsti-
des ja audiovisuaalkunstis1. Rakendame Joan Ackeri mõistet 
ebavõrdsuse režiim (ingl inequality regime), mis viitab omava-
hel seotud protsessidele, tegevustele ja tähendustele, need 
manifesteeruvad klassi, soo ja rassilise ebavõrdsuse alalhoid-
mises kindlas organisatsioonis. Ackeri järgi väljendub orga-
nisatsiooni ebavõrdsus süstemaatilises ebavõrdsuses nende 
vahel, kellel on kontroll eesmärkide, ressursside, otsuste ja 
tasustamise üle, ning nende vahel, kellel seda pole. Ebavõrd-
suse režiime on erinevaid, nad on muutuvad ja transformee-
ruvad. (Acker, 2006) Selline käsitlusviis võimaldab arvesse 
võtta erinevaid strukturaalseid tegureid, ideoloogiat ja tava-
sid, mis taastoodavad, õigustavad ja varjutavad soolist eba-
võrdsust teatris ja fi lmis.

1 Etenduskunstidena käsitleme eri liiki teatrit, kuid artikli fookus on eelkõige sõnateat-
ril ning teatud näiteid toome ka alternatiivsemate teatrivormide (nn etenduskunsti) 
kohta. Vaatluse alt jääb välja muusikateater. Audiovisuaalse kunstina analüüsime 
just fi lmikunstiga seonduvat. Meediateenuseid, mis samuti kuuluvad Kultuuriminis-
teeriumi vaateväljas audiovisuaalvaldkonda, me siinkohal ei käsitle.

Liis Jõhvik, Hedi-Liis Toome
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2020. aasta septembris uuendatud EENCA (European Expert Network on Culture and Audiovisual) 
uuring2 kinnitab, et Euroopa Liidu liikmesriikide etenduskunstide valdkonnas valitseb sooline eba-
võrdsus, mis väljendub eelkõige selles, et naised on vähem aktiivsed, saavad vähem palka, nende 
loomingut on mängukavades vähem ning nad ei jõua juhtivatele kohtadele (EENCA 2020). Mitmed 
rahvusvahelised uuringud on ka näidanud, et naised on filmitootmise eri valdkondades alaesinda-
tud, nt režissööride, produtsentide, stsenaristide ja isegi näitlejate hulgas on naisi vähem kui mehi. 
Veelgi enam, naised töötavad sageli vähem tasustatud positsioonidel, nt kunstnike ja kostüümi-
kunstnikena (nt EFARN, 2018; Hochfeld et al., 2017; Prommer & Loist, 2019).

Artikli eesmärk on analüüsida, kuivõrd esineb Eesti etenduskunstides ja filmikunstis soolist eba-
võrdsust ning milles see täpsemalt väljendub. Esmalt anname lühikese ülevaate kultuuripoliitikast 
Eestis ning etenduskunstide ja filmivaldkonna rahastamisest. Seejärel teeme sissevaate sellesse, 
millised on meeste ja naiste ametid, võimalused ja vastutus teatri- ja filmikunstis. Analüüsime ka 
seda, keda tunnustatakse.

Ehkki Eestis on loodud kultuuri toetav institutsionaalne struktuur ning olenevalt valdkonnast kogu-
takse ka mitmekülgset statistikat3, pole tehtud uuringuid, mis kaardistaksid kultuuritöötajate prob-
leeme ja murekohti4. Nii põhinevad artiklis toodud küsimused ja järeldused peamiselt meie endi 
kogutud andmetel perioodist 2015–2019.

Etenduskunstide puhul käsitleme riigiteatrites5 töötavate näitlejate ja lavastajate soolist jagune-
mist (Heili Sibrits-Bondarenko 2016. a bakalaureusetöö andmed), ametite struktuurset jaotust ning 
selle eiramist (avalikult kättesaadav info teatrite kodulehtedelt ning Eesti Lavastajate ja Dramatur-
gide Liidu ning Eesti Näitlejate Liidu tegevjuhilt Kaisa Seinalt küsitud info), samuti seda, kellele 
jagatakse erinevaid teatriauhindu (avalikult kättesaadav info Eesti Teatriliidu kodulehel). Samuti 
vaatleme, kuivõrd soodustab hariduse omandamine teatud ametite soolist struktureeritust (ava-
likud andmed teatriharidust andvate kõrgkoolide kodulehtedel). Artiklis keskendume vaid profes-
sionaalsetele teatritegijatele6, kuna amatöörteatrite kohta on andmeid kogutud vähe (vt Saro & 
Toome, 2020).

Filmikunsti puhul analüüsime artiklis Eestis viimasel viiel aastal esilinastunud filmides eri ame-
tikohtade soolist jaotust ning seda, kuidas jagunevad auhinnad meeste ja naiste vahel. Analüüsi 
aluseks on Eesti filmi andmebaasis avaldatud andmed kõigi Eestis esilinastunud mängu-, doku-
mentaal- ja animafilmide kohta (kokku 311 filmi). Lisaks võrdleme Balti Filmi- ja Meediakooli (BMF) 
tudengifilmide lavastajate andmeid esilinastunud filmide andmetega, et tuua välja vähemalt ühe 
positsiooni sooline potentsiaal ja selle rakendumine tööturul. Eelnimetatud andmeid täiendavad 
intervjuud filmivaldkonna spetsialistidega. Filmide analüüs ei hõlma õppe- ja reklaamfilme, tele-
mängufilme ega filme, mille esilinastumise kohta polnud andmeid. Tudengifilme käsitleme eraldi 
kategooriana (vaatame ainult režissööre).

2 Prantslaste tehtud uuringu tulemusi saab ekspertide hinnangul laiendada kogu Euroopa Liidule.

3 Eesti Teatri Agentuur, Eesti Filmi Instituut, Statistikaamet.

4 Oktoobris 2020 on Kultuuriministeerium kuulutanud välja hanke uuringu „Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku 
mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus“ korraldamiseks.

5 Juriidiliselt pole riigiteatreid enam olemas, need teatrid tegutsevad riigi loodud sihtasutusena. Artiklis kasutame neid mõisteid sünonüü-
midena.

6 Kuigi etenduskunstid hõlmavad eri teatriliike, kaasa arvatud muusika- ja tantsuteater, keskendume siin eelkõige sõnateatrile, kuna 
peale muusikalide on just sõnateatril kõige suuremad publikunumbrid (vt nt Sibrits, 2020) ning seega kõige laiem kõlapind. Võimaluse 
korral võrdleme sõnateatrit etenduskunsti kui kitsamalt eelkõige teatud kaasaegset esteetikat viljeleva teatriliigiga.

https://www.kul.ee/et/uudised/kultuuriministeerium-asub-uurima-vabakutseliste-loovisikute-olukorda
https://www.kul.ee/et/uudised/kultuuriministeerium-asub-uurima-vabakutseliste-loovisikute-olukorda


202

Kuivõrd olemasolevad ja kogutud andmed ei ole otseselt võrreldavad, analüüsime neid kahes 
osas. Kokkuvõttes esitame siiski olulisimad järeldused ja ettepanekud, mis puudutavad võimaluse 
korral mõlemat valdkonda.

Kultuuripoliitika Eestis
Eurostati andmetel on Eesti valitsussektori kulutused kultuurile (2,8% SKT-st) ühed suurimad 
Euroopa Liidus ning kõvasti üle Euroopa Liidu keskmise ehk 1% (Eurostat, 2020). Samuti oleme 
kultuuritarbimiselt Euroopa Liidu riikide esimese kolmandiku hulgas – Eurostati viimaste (2015. 
aasta) andmete põhjal on viimase 12 kuu jooksul kultuuri või spordi tegemises osalenud 69,8% 
Eestis elavatest inimestest, mis on kõrgem Euroopa Liidu keskmisest (62,6%) (Eurostat, 2021). Kul-
tuuri olulisuse määrab juba Eesti Vabariigi põhiseadus (1992), mis ütleb, et riik „peab tagama eesti 
rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade“. Eesti kultuuri, rahvuse ja keele säilimise tagamisse 
läbi aegade on suhtutud ka kriitiliselt, nähes selles liigset keskendumist omakultuurile „nii siinsete 
mitmesuguste vähemuskultuuride kui ka rahvusvahelise kultuuriruumile orienteerituse arvelt“ 
(Aadamsoo et al., 2012).

Riik toetab kultuuri Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ning riigi loodud sihtasutuste, nt 
Eesti Filmi Instituudi kaudu. Kuigi riiklikult on kehtestatud kultuuritöötaja palga alammäär (2020. 
aastal 1300 eurot brutotasuna), laieneb see kohustuslikuna ainult Kultuuriministeeriumi eelarvest 
palka saavatele töötajatele, nt riigile kuuluvate sihtasutuste, nagu teatrite, muuseumide jms tööta-
jatele. 2015. aastal oli etenduskunstide valdkonnas koosseisulisi töötajaid 1700, audiovisuaalkuns-
tis tegutsetakse peamiselt äriühingutes (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2018). Mõlemas valdkonnas 
on arvestatav hulk vabakutselisi, kellel puuduvad regulaarsed sissetulekud ning seetõttu tihti ka 
järjepidev sotsiaalkindlustus. Eriti oluliselt tõstatus see probleem koroonakriisi tingimustes.

Kultuuripoliitika strateegiline alusdokument on „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ 
(2014), mille Riigikogu kinnitas 2014. aastal. Sooliste aspektidega seotud perspektiive selles ei käsit-
leta, küll aga tuuakse oluliste printsiipidena välja konkurentsivõimeline palk, vabakutseliste ravi-
kindlustuse tagamine ning kõigi Eesti elanike, sealhulgas erivajadustega inimeste ligipääs kultuu-
rile. Praegu valmistatakse ette uut alusdokumenti „Kultuur 2030“, mille väljatöötamisse on samuti 
kaasatud valdkonna esindajad.

Etenduskunstide ja filmikunsti rahastamine
Võrreldes audiovisuaalse kunsti valdkonnaga on teater üsna hästi rahastatud (vt tabel 1). Kultuu-
riministeeriumi 2020. aasta eelarves oli puhtalt toetusteks etenduskunstidele planeeritud 13,6% 
ja filmivaldkonnale 2,3%7 (Kultuuriministeerium, 2020). Eesti Kultuurkapitali toetused jagunevad 
võrdsemalt: näitekunstile läks 2019. aastal 14,1% ja audiovisuaalse kunstile 16,1% kogu Eesti Kul-
tuurkapitali jagatavast rahast (Eesti Kultuurkapital, 2019). Eesti Konjunktuuriinstituudi 2018. aasta 
loomemajandusuuringu järgi tuleb etenduskunstide valdkonna tulust 46,5% avalikust sektorist, 
filmis on see 10,2% (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2018).

7 See eelarve kehtis enne COVID-19 pandeemiat.
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Tabel 1. Etenduskunstide ja audiovisuaalse kunsti valdkonna toetused Kultuuriministeeriumi ja 
Eesti Kultuurkapitali 2019. aasta kogueelarvest

Rahastaja Etenduskunstid Audiovisuaalvaldkond
Kultuuriministeerium 13,6% 2,3%
Eesti Kultuurkapital 14,1% 16,1%

Etenduskunstide valdkonna stabiilse rahastuse taga on kindlasti taasiseseisvunud Eesti valit-
suse otsus säilitada nõukogude ajal väljakujunenud teatrisüsteem ja selle rahastamine (Saro, 
2009) ning tugevad valdkondlikud organisatsioonid (Eesti Etendusasutuste Liit, Eesti Teatriliit ja 
selle alaliidud). Lisaks on stabiilsusele kaasa aidanud demokraatlikud rahastuspõhimõtted: tege-
vustoetust saavad võrdsetel alustel taotleda nii riiklikud sihtasutused kui eraomanduses teatrid. 
Samuti on mõjuteguriks olnud suured külastusarvud (stabiilselt üle miljoni teatrikülastuse alates 
2011. aastast, Eesti Teatri Agentuur, s. a.) ja prestiiž ühiskonnas (nii arvab alates 2003. aastast üle 
80% elanikkonnast, Kivirähk, 2016). Riigi sihtasutustena tegutsevate teatrite puhul tagab minis-
teerium 50–70% eelarvest, erateatritel 10–30% (Pesti & Reidolv, 2018). Riik rahastab keskmiselt 20 
etendusasutust aastas (Sippol, 2020).

Audiovisuaalse kunsti valdkonna rahastamine käib eelkõige Eesti Filmi Instituudi kaudu, mille põhi-
finantseerija on Kultuuriministeerium. Väikeses mahus rahastab filmitegevust ka ministeerium 
otse. Suurem rahasüst filmindusse toimus seoses vabariigi sajanda aastapäeva tähistamisega, 
mille raames linastus viis täispikka mängufilmi (sh üks lastele), üks animafilm, kaks dokumen-
taalfilmi ning üks kümneosaline teleseriaal. Oluline on audiovisuaalse kunsti loomemajanduslik 
potentsiaal, mille edukaimaks näiteks on Hollywoodi kassahiti „Tenet“ (2020) filmivõtted Eestis. 
Nagu teatrikülastuste arv, on ka kinokülastuste arv pidevalt suurenenud, jõudes 2018. aastal 3 631 
000 külastuseni (2012. aastal oli seda pea poole vähem) (Statistikaamet, 2020). Kindlasti mõjutab 
2020. aasta külastuste arvu COVID-19 viirus, kuna alates 13. märtsist kuni juunini olid teatrid ja 
kinod suletud.

Teater ja kino on Eestis populaarsed, teater kindlasti filmiga võrreldes riiklikul tasandil stabiilse-
malt rahastatud.

Etenduskunstide valdkond
Üleeuroopaline EENCA (2020) uuring soolisest võrdsusest kultuuri- ja loomesektoris osutab, et 
etenduskunstides ei nähta tihti naisi ebavõrdses olukorras olevana, kuna nad on ju iseene-
sest nähtaval, st laval. See peaks olema piisav tõestus liberaalsusest ja võrdsusest teatris, ooperis, 
tantsukunstis jm. Selline arusaam on petlik, sest laval olek ei tähenda automaatselt peaosi või 
loomingulisi juhtrolle. Seda sobib illustreerima 2015. aastal Vabal Laval esietendunud lavastuse 
„sugu:N“8 avatseen, milles jooksid ringi ja kiljusid ajaloolistes kostüümides naisnäitlejad. Sellega 
vihjati tavalisele arusaamale naisest, kelle ülesanne on olla laval ilus ja lapselikult ringi joosta, mitte 
olulisi teemasid või probleeme käsitleda. EENCA uuring näitabki, kuidas vaatamata näilisele võrd-
susele on otsustajate seas (loomingulised juhid, lavastajad, lavale jõudvad näitekirjanikud) eel-
kõige mehed. See tähendab, et soo- ja muud stereotüübid levivad ning neid taastoodetakse 
ka etenduskunstides.

8 „sugu:N“, Vaba Lava, esietendus 25.11.2015. Lavastajad Priit Võigemast ja Hendrik Kalmet, teksti autorid Mari-Liis Lill, Hilje Murel, Ursula 
Ratasepp, Evelin Võigemast ja Maria Lee Liivak, dramaturg Maria Lee Liivak. Laval Mari-Liis Lill, Hilje Murel, Ursula Ratasepp, Evelin Või-
gemast.

Liis Jõhvik, Hedi-Liis Toome / Kas etenduskunstid ja audiovisuaalne kunst Eestis loovad naistele ja meestele võrdsed võimalused?



204

Repertuaariteater on oma olemuselt väga heterogeense töötajaskonnaga organisatsioon, mille 
efektiivseks toimimiseks peavad olema tööl eri vanusest ja soost inimesed. Ühelt poolt on neid vaja 
selleks, et hoida hooajal mängukavas keskmiselt kahtkümmet eriilmelist lavastust, kus tegutsevad 
erinevad tegelased või etendajad. Ka kogu lavastuse ettevalmistus (alates lavakujunduse ehita-
misest kuni kostüümide õmblemiseni) ja teenindamine (alates grimmi tegemisest kuni etenduse 
valgustamiseni) on teatri enda õlul, mis tähendab, et teater vajab ka lava taga erinevate oskuste, 
teadmiste ja kogemustega töötajaid. Seega on teatrites iseenesest tööl eri soost ja vanuses inimesi.

Püsitrupp ja püsipalgal tehniline meeskond ei ole aga iseloomulik ainult suurtele repertuaari-
teatritena tegutsevatele etendusasutustele, vaid ka väikestel teatritel ning mõnel erateatril võib 
olla püsitrupp. 2020. aastal oli Eestis kolm püsitrupiga teatrit – Paide Teater, Kuressaare Teater ja 
VAT Teater –, kus püsipalgal olid ainult meesnäitlejad (igas teatris kolm). Teistes püsitrupiga teatri-
tes olid naised võrdselt esindatud.

Naised ja mehed etenduskunstides

Postimehe Nädala peatoimetaja Heili Sibrits-Bondarenko 2016. aastal kaitstud bakalaureusetööst 
Eesti teatrite9 näitlejate vanuselise ja soolise koosseisu kohta selgub, et aastal 2014 oli iga nais-
näitleja kohta trupis keskmiselt 1,3 meesnäitlejat. Näitlejate keskmine vanus oli 40 eluaastat, Tal-
linnas asuvates teatrites olid naised keskmiselt vanemad kui mehed ja maakonnateatrites (Ugala, 
Endla, Rakvere) oli olukord vastupidine (vahed on 2–5 aastat). (Sibrits-Bondarenko, 2016) Kuigi 
Euroopas, sealhulgas Eestis, õpib Eurostati andmetel kunsti ja humanitaarvaldkonnas rohkem 
naisi kui mehi (Eurostat, 2017), kinnitab Sibrits-Bondarenko uuring siiski seda, et valdkondlikel töö-
kohtadel, kus on suurem avalik tähelepanu (nt näitleja), saavad väikese ülekaalu ikkagi mehed.

Nii Tallinna Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen kui ka eelmine Eesti Draamateatri peanäite-
juht Priit Pedajas peavad mõistlikuks, et trupis oleks umbes kaks kolmandikku mehi, kuna üldiselt 
on repertuaar meestegelaste poole kaldu (Sibrits-Bondarenko, 2016).10 Peanäitejuhtide mainitud 
sooline jaotus iseloomustab üldiselt ka näitlejaõpet, kus mehi lõpetabki veidi rohkem kui naisi (vt 
tabel 2).

Tabel 2. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli (EMTA) ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuu-
riakadeemia (TÜVKA) näitlejaõppe lõpetajate sooline jaotus

Mehed Naised
EMTA lavakunstikooli 29. lend (lõpetanud 2020) 9 4
EMTA lavakunstikooli 28. lend (2018) 9 7
EMTA lavakunstikooli 27. lend (2016) 7 4
EMTA lavakunstikooli 26. lend (2014) 8 7
EMTA lavakunstikooli 25. lend (2012) 7 6
TÜVKA 12. lend (2019) 4 8
TÜVKA 11. lend (2017) 6 8

9 Kokku kümme teatrit, valikukriteeriumiks oli püsitrupp ja oma teatrisaal.

10 Klassikalised naise rollid kuni 19. sajandini on teatris tõesti olnud noor neiu, kes oli noore või vanema meesterahva armastuse objekt, 
ning vanamutt (Saro, 2001). 20. ja 21. sajandi näitekirjandus aga pakub naistegelaste kujutamisel erinevamaid võimalusi.
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Mehed Naised
TÜVKA 10. lend (2015) 10 3
TÜVKA 9. lend (2013) 6 6
TÜVKA 8. lend (2011) 6 6

Lõpetajate sooline jaotus on võrdsem Viljandi kultuuriakadeemias, näiteks on 12. lennus suisa 
kaks korda rohkem naisi kui mehi. On keeruline öelda, miks Viljandis on naiste ja meeste suhe 
viimastel aastatel võrdsem kui Tallinnas. Praegu on peamine näitlemise õppejõud Viljandis naine, 
tabelis välja toodud kursuse vastuvõtmist juhtis nüüdseks meie hulgast lahkunud Kalju Komissa-
rov. Viljandi kultuuriakadeemia on hetkel läbimas muudatusi (õppekava uuendused jms), mille 
pikaajalisemat mõju on keeruline hinnata. Siiski jäävad just kultuuriakadeemia lõpetajad pigem 
vabakutselisteks võrreldes Tallinnas asuva lavakunstikooli lõpetajatega.11 Lavakunstikoolis, kus 
kehtib kursusejuhendajate süsteem (ehk siis kursusejuhendajaks on üks kindel õppejõud, kes ka 
kursuse vastu võtab ja endale sobivad üliõpilased valib), on selle loomisest peale 1956. aastal on 
olnud kursusejuhendajaks pigem mees. Vaid kahel kursusel on olnud naisjuhendaja, viimastel len-
dudel on olnud juhendajaid kaks, mees ja naine koos. Kursusejuhendajad on tavaliselt samal ajal 
ka mõne teatri kunstilised juhid, mis tähendab, et juba tudengeid kooli vastu võttes määravad nad 
paljuski selle, milline on Eesti teatri pilt tulevikus. Seega kujundavad Eesti sõnateatrit eelkõige teat-
rite kunstilised juhid – Eesti kontekstis eeskätt keskealised mehed.12

Eesti suurematest teatritest neljas (Endla, Vene Teater, Vanemuine, Tallinna Linnateater) on 2020. 
aastal kunstiliseks juhiks 50-aastane või vanem mees, kahes teatris (Ugala, Rakvere Teater) on 
juhid 40–50 aasta vahel ning vaid kahes suuremas teatris (Eesti Draamateater, Noorsooteater) 
on juhiks veidi üle 30-aastased mehed. Ka pikemalt tegutsenud erateatrite (nt Von Krahli Teater, 
VAT Teater, Theatrum) eesotsas on mehed, samuti juhivad kahekümnendates eluaastates mehed 
selliseid viimastel aastatel loodud teatreid nagu Teater Kelm, Paide Teater ja Kinoteater. Taasise-
seisvunud Eestis ei ole pea ühegi suure teatri ega riigilt enim toetust saavate erateatrite kunstiliste 
juhtide hulgas olnud naisi.

Nagu näitlejate, nii on ka lavastajate hulgas rohkem mehi kui naisi. Üheksas suuremas teatris on 
lisaks üheksale meessoost kunstilisele juhile püsipalgal veel 14 lavastajat, koos kunstiliste juhtidega 
on kas osalise või täiskohaga 19 lavastajat (vt tabel 3). Neist neli on naised, kellest kaks töötavad 
Endla teatris (ainult lavastamisega tegelevaid naisi on kaks, teised kaks on lavastajad-näitlejad). 
Näiteks 2015. ja 2017. aastal olid naised kõigist uuslavastustest lavastanud vaid 26%13, kusjuures 
olematu on naislavastajate osakaal muusikateatris, mis on teatriliikidest kõige ressursimahukam14. 
Seega kutsutakse ka vabakutselisi meeslavastajaid teatritesse lavastama palju enam kui naisi. 
Lavastajate soolist jagunemist meeste kasuks kinnitab ka erialaliit: Eesti Lavastajate ja Dramatur-
gide Liidu liikmetest 72 on mehed ja 42 naised15.

11 2014. aastal ei töötanud Tallinna Linnateatris ega Eesti Draamateatris, mis on suurima püsitrupiga teatrid Eestis, ühtegi Viljandi kultuu-
riakadeemia lõpetanud näitlejat (Sibrits-Bondarenko, 2016).

12 Muidugi sõltub see ka loomingulise juhi kultuurilisest kapitalist: ka etenduskunstide keskuse Kanuti Gildi SAALI kunstiline juht Priit Raud 
ja Tartu Uue Teatri juht Ivar Põllu on keskealised mehed, kuid nende teatris on naised laval võrdsemalt esindatud.

13 Andmed saadud Eesti Teatri Agentuurist, kus Tiia Sippol on isiklikuks tarbeks teinud väljavõtted neist kahest aastast.

14 Vaja on orkestrit, koori ja soliste (kes tihti tuuakse välismaalt), kasutatakse ka välislavastajaid. Ka Eestis saavad kõige suuremat riiklikku 
toetust rahvusooper Estonia ja Vanemuise teater, kus on eraldi muusikatrupp. Ooper on oma ettevalmistuskulude poolest vaieldama-
tult kõige kallim teatrižanr.

15 Dramaturgid ühinesid liiduga 17.11.2019 ning Eesti Lavastajate Liit nimetati ümber Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liiduks. See võis 
ka suurendada naiste arvu liidus, sest organiseerunud dramaturgide hulgas on rohkem naisi. Erinevalt Eesti Näitlejate Liidust, kuhu 
kuulub enamik Eestis töötavaid professionaalseid näitlejaid (nii vabakutselisi kui püsipalgalisi), ei ole kõik lavastajad oma valdkonna 
erialaühenduse liikmed. Nt mitmed näitlejad, kes lavastavad, kuuluvad küll Eesti Näitlejate Liitu, aga mitte Eesti Lavastajate ja Drama-
turgide Liitu.
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Kuna repertuaariteatris on püsipalgal keskmiselt 1–3 lavastajat, kuid lavastajaid on erialaliidus pea 
sada, tegutsevad paljud vabakutselistena. See tähendab, et võimalus teatris lavastada sõltub kuns-
tilise juhi repertuaarivaliku koostamise põhimõtetest. Teine võimalus on teha lavastusi projekti 
korras ning küsida selleks raha Eesti Kultuurkapitalilt.

Tabel 3. Lavastajate sooline jaotus Eesti üheksas suuremas teatris
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Mehed 4 1 1 3 4 2 2 1 1 19 82,6
Naised 1 1 2 4 17,4

Lavastajaid õpetatakse nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis kui ka Tartu Ülikooli 
Viljandi kultuuriakadeemias. Lavakunstikoolis on saanud lavastajaks õppida 1996. aastast.16 2020. 
aasta kevadeks oli lavakunstikoolis lavastajaõppe lõpetanud 20 inimest (sh viis naist), lõpetanutest 
pooled on jäänud erialasele tööle.17 Samas on Eesti teatrisse lisandunud lavastajaid sama kooli 
lõpetanud dramaturgi- ja näitlejaõppest. Siiski on ka dramaturgiks õppijate hulgast (kokku lõpe-
tanud seitse naist ja viis meest) lavastama hakanud just mehed (erandiks üks naine), naised on 
jäänud pigem dramaturgideks ja tegutsevad vabakutselistena.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna on 2020. aasta kevade sei-
suga lõpetanud 15 lavastajakutse saanud inimest, koos harrastusteatri lavastaja erialaga isegi 
19 inimest (neist 10 naist ja 9 meest). Meestest töötab neli riigiteatris, olles palgal kas lavastaja 
või lavastaja-näitlejana, ülejäänud viis on tegevad vabakutseliste lavastajate või dramaturgidena. 
Naistest neli on vabakutselised lavastajad, kolm tegutsevad samuti vabakutselistena mõnes muus 
ametis teatris, ülejäänud on seotud muude aladega.

Peale lavakunstikooli lõpetanud dramaturgide töötavad teatrites ka kirjandustubade inime-
sed, kes on traditsiooniliselt kaasa rääkinud repertuaari koostamisel. Nendes ametites on olnud 
palju naisi. Viimaste aastate tendents aga näitab, et kirjandustoad on muutumas turundus- ja 
kommunikatsiooniosakondadeks, mille töötajate eesmärk on pigem eri tüüpi turundustekstide 
koostamine, kodulehtede haldamine, kavalehtede loomine jms. Repertuaari paneb kokku loome-
juht, kes järjest suureneva omatulu tingimustes on sunnitud üha enam arvestama laiema publiku 
huve, mis on kaldu komöödiate, klassikaliste sõnalavastuste ja muusikalide ning operettide suu-
nas (Kivirähk, 2016).

Kui lavastajate hulgas on ülekaalus mehed, siis lavakunstnike hulgas on traditsiooniliselt ülekaa-
lus naised, olgugi et peakunstnik või majakunstnik on ainult seitsmes suures teatris: kuues on 
ametis naine, ühes mees. Siiski võib teatrite mängukavasid läbi vaadates märgata meeslavastajate 

16 Kuna pikka aega puudus Eestis lavastajaõpe, on n-ö lavastavad näitlejad olnud väga tavaline praktika, sh praegu.

17 Endla lavastaja Laura Jaanhold on ka ainuke täiskohaga diplomeeritud naislavastaja, Tallinna Linnateatri ainuke naislavastaja Diana 
Leesalu on õppinud dramaturgiks.
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ja naiskunstnike rohkust. Ka Eesti Lavastuskunstnike Liidu liikmete hulgas on 13 meest ja 51 naist, 
mis kinnitab naiste ülekaalu lavakujundamisel. Kui lavakunstikooli kursusejuhendajad on olnud 
mehed, siis Eesti Kunstiakadeemias on stsenograafia õppetooli alati juhtinud naine. Seega võib 
näha, et stereotüüpne ametite jagunemine saab alguse juba haridusasutustes endis.

Administratiivsetel juhtkohtadel teatris on naised selgemalt esindatud: üheksast riigi sihtasu-
tusest kolmes on juhiks naine, samuti on erateatrite administratiivjuhtide hulgas mitmeid naisi. 
Samas võtab kunstilise juhi sihtasutustena tegutsevates teatrites tööle teatrijuht18 – ka naisteatri-
juhid on kunstiliste juhtidena tööle võtnud mehi, samas on just naisjuhid toonud tehniliste alade 
juhtkohtadele rohkem naisi. Meesjuhtidega erateatrid paistavad ka silma naisprodutsentide ja 
-projektijuhtide rohkusega, mis samas näitab taas seda, et juhtkohal on mees ning tema alluvad 
ehk produtsendid on eelkõige naised. Austraalias läbi viidud uuringust ilmneb, et administratiivse-
tel ja n-ö taustapositsioonidel (nagu tehnilised ametid) ongi naisi üha enam, kuid mitte loomingu-
listel ametikohtadel (Lally & Miller, 2012).

Tunnustamine

Kunsti hindamine ei ole võrreldav spordiga, kus tulemused on täpselt mõõdetavad. Seda enam on 
erinevate kultuuriauhindade žüriide hinnangud märgilised ja nende kaudu on palju enam võima-
lik n-ö poliitikat teha.19 Järgnevalt vaatleme, kuidas on viimasel viiel aastal jagunenud Eesti teat-
riaasta auhinnad, valdkonna ühed olulisimad preemiad, mida antakse Eesti Kultuurkapitali raha-
lisel toel üle rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil.

Kuna naised lavastavad vähem, on ootuspärane, et võrreldes meestega leiavad naislavastajad 
seal vähem tunnustust. Taasiseseisvunud Eestis on ainult ühel korral saanud parima lavastaja tiitli 
naine – Kaarin Raid aastal 1991. Lisaks on preemia kahe peale saanud Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Sem-
per. Tabel 4, kus kajastuvad sõnalavastuste lavastaja- ja kunstnikupreemia ning etenduskunstide 
ühisauhinna nominendid ja laureaadid aastatest 2015–2019, näitab, et viimastel aastatel on naisla-
vastajad olnud preemiale nomineeritud, kuid võitjaks on osutunud siiski mees või mehed.

Tabel 4. Lavastaja- ja kunstnikupreemia ning etenduskunstide ühisauhinna nominentide ja lau-
reaatide sooline jaotus aastatel 2015–2020

Aasta Sugu
Lavastaja-
preemia 
nominendid

Laureaat
Kunstniku-
preemia 
nominendid

Laureaat

Etendus-
kunstide 
ühisauhinna 
nominendid

Laureaat

2020 Mees 5 x 1  1  
Naine   2 x 1  
Grupp   3  2 x

2019 Mees 4 x 1 x 1  
Naine   3  2  
Grupp 1  1  2 x

18 Teatrijuhi enda valib sihtasutuse nõukogu.

19 Väga huvitavalt on auhindamisest kirjanduses kirjutanud Maarja Kangro raamatus „Minu auhinnad“ (2018).
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Aasta Sugu
Lavastaja-
preemia 
nominendid

Laureaat
Kunstniku-
preemia 
nominendid

Laureaat

Etendus-
kunstide 
ühisauhinna 
nominendid

Laureaat

2018 Mees 4 x 1  2  
Naine   4 x   
Grupp 1    2 x

2017 Mees 3    2  
Naine 1  2 x 2 x
Grupp 1 x 3  1  

2016 Mees 5 x 3 x 2  
Naine   2  1  
Grupp     2 x

2015 Mees 5 x 2 x 1  
Naine   3  2  
Grupp     1 x

Arvestades eespool toodud soolist jaotust on loogiline, et kunstnikupreemia nominentide hulgas 
on naisi rohkem kui mehi. Tabelist on näha ka tendents, et kunstnikuauhinnale nomineeritakse 
loomingulisi kooslusi. See näitab kohanemist valdkonna muutustega: valgus- ja videokujunduse 
tase on tõusnud ning nende olulisust hinnatakse lavastuste atmosfääri loomisel, samas jagatakse 
ka auhinnaraha kogu meeskonna vahel. Lavastajaauhinna laureaat saab sama summa üksinda 
endale.

Positiivne on, et etenduskunstide valdkonnas leiavad naised rohkem tunnustust. Kuigi viimase viie 
aasta laureaatide hulgas on vaid üks naine, on nomineeritute seas naisi rohkem.20 Põhjuseks on 
kindlasti see, et etenduskunst on Eestis tihedalt seotud kaasaegse tantsuga ning tantsijateks õppi-
jate hulgas ongi rohkem naisi, mis loogiliselt väljendub tunnustuses. Samas hindab kaasaegne 
etenduskunst ka palju enam teistsuguseid organisatoorseid suhteid kui n-ö klassikaline repertuaa-
riteater21: etenduskunstiks nimetatavaid lavastusi luuakse trupiga ühiselt näiteks nn koosloome 
meetodil, kus lavastuse valmimisse on võrdselt kaasatud nii laval olijad kui ka lavatagused jõud. 
Etenduskunstis on ka tavaline, et lavastuse looja on ühtlasi selle esitaja, mis tähendab, et etendaja 
ei pea ootama, et teda kuskile truppi valitakse, ning ka lava taha jääva loomingulise meeskonna 
saab ta ise valida.

Auhindamise juures on oluline ka žürii koosseis – etenduskunstide ühisauhinda ja sõnalavas-
tuste auhindu annavad välja erinevad žüriid. Viimastel aastatel on eelkõige sõnalavastuse žüriis 
olnud keskealised või vanemad inimesed, puudu on olnud nooremate teatrikriitikute ja -prakti-
kute pilgust, olgugi et 2020. aasta sõnalavastuse žüriis oli ka üks noor teatrikriitik. Etenduskunstide 
auhinna žürii koosseis on olnud vanuseliselt mitmekülgsem.

20 Etenduskunstide ühisauhinda anti välja aastatel 2015–2020. Varem anti välja sõnalavastuse eriauhinda ja selle laureaatide hulgas oli ka 
naisi.

21 Kui arvestada, et Eestis esietendus nt 2019. aastal 222 uuslavastust, siis on sildistamine „klassikaline teater“ vs. „etenduskunst“ kindlasti 
meelevaldne. Ka riigiteatrites tehakse uudseid ja avangardseid lavastusi.
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Stereotüübid etenduskunstide valdkonnas

Kuigi eriti viimastel aastatel on järjest enam naisi hakanud lavastajaks õppima, eelistatakse püsi-
palgalistena siiski mehi ning ka tuntumates riigi- ja erateatrites lavastavad pigem mehed kui 
naised. Lavastajaid saab kultuurisektoris vaadelda juhina ning meeste rohkust võib seletada sel-
lega, et juba juhtkohtadel olevad mehed määravad juhtimise tähenduse ja kvaliteedi, andes seega 
meestena ise eelise teistele meestele (Caust, 2020).

Teatrite tehnilised ja loovtehnilised ametikohad on samuti olnud stereotüüpselt soolistatud: 
grimmi- ja kostüümiosakonnas on tavaliselt tööl naised, valgus-, video- ja lavatehnilises osakonnas 
mehed. Nendes valdkondades on aga toimunud muutusi. Näiteks on kolmes Eesti suuremas teat-
ris (Ugala, Vanemuine ja Noorsooteater) lavastusala juhatajaks alla 40-aastane naine.22 Valgusta-
jate hulgas on üha enam naisi, kuid mitte valguskunstnike hulgas. Ka siin on näha teatavat stereo-
tüüpset ametite jaotust, kuna valguskunstnik loob kujunduse ja suuremates teatrites sellega tema 
töö piirdubki. Valgusmeister peab seda kujundust aga igal etendusel näitama, st looval ja juhtival 
positsioonil on mees, töötaja positsioonil aga naine. Sellesuunalisele liikumisele on kaasa aidanud 
valgustajate ning tehniliste produtsentide õpetamine Viljandi kultuuriakadeemias, kus õppijate 
hulgas on nii naisi kui mehi. Lisaks on naised tõusnud vastutavatele ametikohtadele nendes teat-
rites, kus ka teatrijuht on naine. Samas teistpidist liikumist ehk meeste suundumist grimmi- või 
kostüümiosakonda ei ole näha.

Peale selle, et taasiseseisvunud Eestis on suurenenud erinevate teatritruppide arv, on suurenenud 
ka vabakutseliste näitlejate arv. Ühelt poolt on vabakutselisus inimeste vaba valik – edukad 
(mees)näitlejad saavad endale vabakutselisust lubada –, teisalt ei olegi võimalik kõigile näitlejaha-
riduse saanutele teatrites tööd pakkuda. Palgaläbirääkimistel lähtutakse eelkõige Eesti Näitlejate 
Liidu kehtestatud miinimumidest (Eesti Näitlejate Liit, s. a.), samuti on Eesti Kultuurkapitali näite-
kunsti sihtkapital kehtestanud töötasud lavastajatele, kujundajatele ja näitlejatele. Samas võivad 
teatrid näitlejatele nendest miinimumidest kõrgemat tasu maksta. Kahjuks puuduvad andmed 
selle kohta, palju vabakutselised projektides või ka riigiteatrites külalistena kaasa tehes keskmiselt 
palka saavad. Eravestlused teatrijuhtidega viitavad sellele, et meesnäitlejad küsivad rohkem palka 
kui naised, mis iseloomustab olukorda ka Eesti erasektoris, kus naised on üldiselt halvemad palga 
läbirääkijad kui mehed (Masso et al., 2020).

Nagu läänemaailmas üldiselt, on ka Eesti keskmine teatrikülastaja keskealine kõrgharitud naine. 
Lisaks ei algata 57% teatrikülastajatest teatrisse minekut ise, vaid läheb kellegagi kaasa. (Kivirähk, 
2016) Seega vaatavad naised ning nende kaasa kutsutud mehed eelkõige keskealiste meeste kok-
kupandud repertuaari.

Filmikunsti valdkond
Eestis saab filmikunsti õppida 2005. aastal loodud Balti Filmi- ja Meediakoolis,23 mis on 2015. 
aastast Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut. Filmikunsti 
bakalaureuseõpe on eestikeelne, igal aastal võetakse õppijaid vastu režii, stsenaristika, operaato-
ritöö, montaaži, heli ja produktsiooni erialale. Need on filmi tegemisel olulised positsioonid ning 
üheskoos õppides saavad tudengid juba ülikooliajal koos filme teha ja sidemeid luua. Koolis on 

22 Nii Ugalas kui Vanemuises on noore naisjuhi palganud samuti naisjuht, Kristiina Alliksaar.

23 Enne seda sai filmikunsti õppida Tallinna Pedagoogikaülikooli filmi- ja videokoolis.

Liis Jõhvik, Hedi-Liis Toome / Kas etenduskunstid ja audiovisuaalne kunst Eestis loovad naistele ja meestele võrdsed võimalused?



210

ka mitmeid rahvusvahelisi programme ja projekte, mis loovad hea võimaluse teha rahvusvahelist 
koostööd. BFM-i on viimase kümne aasta jooksul juhtinud kaks naist24.

Eesti filmitööstus pole riiklikult institutsionaliseeritud, filme toodavad filmitootmisfirmad. Greta 
Varts on intervjuus välja toonud, et filmitegemisel ei saa rääkida järjepidevusest ega traditsiooni-
dest, sest pärast nõukogude aja lõppu stuudiote süsteem lagunes, sh kadus Tallinnfilm. Võima-
lik, et just seetõttu leidub Eesti filmitööstuses väga vähe 45.–55. eluaastates tegijaid – rohkem on 
vanemaid inimesi, kes alustasid juba nõukogude ajal, ja üha enam on nooremaid, kes on saanud 
hariduse BFM-is. Filmitööstuses ei torka silma keskseid figuure ega struktuure. Filmitegemine on 
projektipõhine ja filmitegijad sageli vabakutselised.25 Teised filmitegijad on osutanud, et Eesti 
Filmi Instituut toetab täispikkade filmide tegemisel pigem vanemaid ja tuntuid tegijaid, aga ka noo-
remate ja vähem tuntute lühifilme ja -projekte.

Filmitootmisfirmad juhivad kogu protsessi. See tähendab, et produtsendid palkavad spetsialistid, 
kes valivad endale ise partnerid. Kuna projektide eelarve ja ajakava on tavaliselt piiratud, ei tohi 
palkamisel eksida. Valitakse partnerid, keda usaldatakse või keda usaldusväärsed kolleegid soovi-
tavad. Seetõttu moodustuvad tiimid tavaliselt tuttavatest inimestest (Eikhof & Warhurst, 2013). Ka 
filmitegijad26 ütlevad, et tutvused ja head suhted on ülitähtsad. Filmi tegemisel on oluline kuuluda 
võrgustikku. Väljast tulijal on keeruline võrgustikku saada. Selles valdkonnas tehakse palju koos-
tööd ning jagatakse oskusi ja ideid. Eikhofi ja Warhursti (2013) sõnul võidakse seesuguse projek-
tipõhise tööga jääda ilma sotsiaalkindlustusest. Kõige enam mõjutab projektipõhisus aga neid, 
kes soovivad peret luua. Seeläbi kahjustab süsteem naiste huve tugevamini kui meeste omi, sest 
naised sõltuvad vanemapalgataolistest mehhanismidest rohkem.

Projektipõhine töö tähendab pidevat tööotsimist, sh vajadust teistele tõestada, et ollakse oma 
töös hea. Süsteem lähtub eeldusest, et „hea“ on midagi lihtsat ja läbipaistvat ning selle kindlakste-
gemine on eelarvamustevaba ja objektiivne protsess (Jones & Pringle, 2015). Praktikas aga kipuvad 
domineerivad grupid ennast taastootma: osalt sellepärast, et endaga sarnaseid inimesi nähakse 
usaldusväärsete ja kompetentsetena, ja osalt sellepärast, et süsteem, mis karistab vigade korral 
rängalt, soosib konservatiivsemaid personalivalikuid. (Siin võib sarnaselt etenduskunstidega mär-
gata, et süsteem eelistab mehi rohkem kui naisi.)

Ehkki töötasud pole avalikud, räägivad filmitegijad, et enamasti on need välja kujunenud ja üldiselt 
maksavad tootmisfirmad sarnaste tööde eest sama suurt tasu. Ka palga osas on püütud saavutada 
miinimummäärasid. Mõni eriala on palgaläbirääkimistel siiski olnud edukam kui teine. Näiteks on 
läbipaistvamalt tasustatud tehnilised alad, tasustatakse ka ületunde. Varts nimetab põhjusena 
asjaolu, et tehnilistel töötajatel on võtteplatsil pikad päevad, seetõttu on nende tööaeg ja tasu 
reguleeritud, vastasel juhul nad põleksid läbi. Loomingulistele töötajatele, nt režissööridele ja pea-
kunstnikele, makstakse üldiselt projekti eest. Teiste filmitegijate sõnul ei saa kunstnikud, kellest 
suurem osa on naised, sageli eeltöö või ületöö eest tasu. Lisaks ei saa palgaläbirääkimisel väga 
nõudlik olla, sest nii võib juhtuda, et leitakse keegi teine ja tööd ei antagi. Seega ilmneb, et ehkki 
palga kohta justkui kehtivad mingid piirmäärad, on osa valdkondi paremini ja selgemini tasustatud 
kui teised. Nii kontrollivad ja legitimeerivad valdkonnaspetsiifilised võimusuhted ebavõrdsust.

24 Katrin Saks (2011–2020) ja Birgit Vilgats (2020–…).

25 Varts, Greta. Intervjuu autoriga. 20.12.2012.

26 Andmed pärinevad eravestlustest ja intervjuudest filmitegijatega (18.12.2020), kes ei soovi enda nime avalikustada.
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Osa noori filmitegijaid toob esile, et Eestis on võrdlemisi keeruline ennast üles töötada. Pro-
jektipõhine töö mõjutab väljaõpet ja tööle saamise võimalusi. Kuna projektid on ajutised, ei näe 
tööandjad praktikakohtade või väljaõppe tasustamises kuigi suurt mõtet. See tähendab, et töö-
turule sisenejad leiavad end tavaliselt vähe- või mittetasustatud töölt (Eikhof & Warhurst, 2013). 
Intervjuust selgub, et ka Eestis on sarnane tendents – väga pikalt töötatakse tasuta, et saada koge-
musi. Tasustamata kohtadel töötavad nii mehed kui ka naised. Seega pole tegemist mitte niivõrd 
soolise ebavõrdsusega, kuivõrd vanusel ja sissetulekul põhineva ebavõrdsusega (et saaks tasuta 
tööd teha, peab olema alternatiivne sissetulek, nt vanemate toetus või lisatöökoht).

Filmitegijad juhivad tähelepanu sellele, et töötingimused on keerulised. Handy ja Rowlandsi 
(2017) sõnul suhtuvad filmitööstuses töötavad inimesed töösse kahetiselt, vastandades sageli äre-
vuse, mida ebakindel ja konkurentsitihe tööturg põhjustab, emotsionaalse ja intellektuaalse tun-
nustusega, mida ühine töö pakub. Töötingimused esitavad väljakutseid mõlemale soole. Samas 
taastoodab loometöö individuaalne iseloom soolist ebavõrdsust seeläbi, et juhib tähelepanu isikli-
kele valikutele (nt naised valivad teise töö, loobuvad või otsustavad pereelu kasuks), jättes kõrvale 
selle, kuidas strukturaalsed tingimused ning kollektiivsed tavad valikuid mõjutavad (erinevad sot-
siaalsed normid ja ootused naistele ja meestele).

Naised ja mehed filminduses

Üleeuroopalise EENCA (2020) uuringu kohaselt on #MeToo liikumine audiovisuaalse kunsti vald-
konnale viimastel aastatel suurt tähelepanu toonud. See väljendub paljude soolise ebavõrdsuse 
uuringute ja raportite avaldamises. Siiski osutatakse, et akadeemilisi uurimusi soolisest jaotusest 
filmide tegemisel ja turustamisel on veel vähe. Senised feministlikud uurimused on keskendunud 
pigem naiste kujutamisele filmides või muudes audiovisuaalteostes. Filmide tootmise kohta ei ole 
paljudes riikides andmeid süstemaatiliselt kogutud. Soolist tasakaalu audiovisuaalses sektoris on 
uuritud nt Austrias, Prantsusmaal, Itaalias, Sloveenias, Rootsis, Ühendkuningriigis ja Soomes.

Uuringutest selgub, et audiovisuaalse kunsti valdkonnas esineb sooline ebavõrdsus. See aval-
dub nii rollides, mida inimesed filmitootmises täidavad, kui ka toetuses, mida nad saavad. Näiteks 
oli 2016. aastal seitsme eelnimetatud Euroopa riigi peale kokku ainult 21% filmidel naissoost režis-
söör. Riigipõhistest uuringutest on ilmnenud, et Sloveenia filmifond toetas aastatel 2012–2017 
täispikkadest filmidest ainult selliseid, millel oli meessoost lavastaja. Saksamaal teevad täispikki 
filme mehed oluliselt rohkem kui naised; iseäranis väike on naiste osakaal heli- (3%) ja operaatori-
töös (6%), samas kostüümikunstnike seas on naisi 89%. (EENCA, 2020) Need uuringud toovad esile 
sarnased tendentsid eri riikides: naisi on nii tehnilistel kui ka loomingulistel ametikohtadel võrrel-
des meestega vähem ning naisrežissööride filmid27 saavad vähem toetusi.

Sooline jaotus eri ametikohtade ja filmiliikide kaupa

Loominguliste ametite soolist jaotust filmimaastikul pole Eestis veel uuritud. Et saada aimu, 
kuidas on eri ametikohad sooliselt jaotatud, analüüsisime Eesti filmi andmebaasi kantud 311 filmi 
andmeid. Valimisse kuulub 169 dokumentaal-, 57 mängu-, 48 anima-, 28 lühimängu- ja 9 lühido-

27 2020. aastal uuendati Oscarite väljaandmise kriteeriume, et toetada mitmekesisust nii ekraanil kui ka filmi valmimise eri etappides. Nii 
saab edaspidi Oscaritele esitada ainult selliseid filme, kus osa tiimist on naised või mõnest vähemusgrupist. Dokumendiga „Academy 
establishes representaton and inclusion standards for Oscars eligibility“ kehtestatud kriteeriumide mõju (sh Eesti filmitööstusele) saab 
hinnata aga tulevikus.
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kumentaalfilmi, mis on esilinastunud aastatel 2015–2019. Arvesse võtsime ka rahvusvahelisi koos-
tööfilme, kuna Eesti filmi andmebaasi kantakse kõik filmid, kus Eestil on vähemalt vähemusosa-
lus. Info koondasime sugude kaupa järgmiste ametite kohta: režissöör, stsenarist, operaator, 
monteerija, kunstnik, kostüümikunstnik, helilooja, helirežissöör, toimetaja ja produtsent. Samuti 
käsitlesime andmeid festivalidel osalemise, auhindade ja nominatsioonide kohta. Analüüsist jäid 
välja õppe- ja reklaamfilmid, telemängufilmid ja filmid, mille esilinastumise kohta polnud andmeid. 
Kogutud andmed on esitatud joonisel 1.

Joonis 1. Ametite sooline jaotus Eesti filmi infosüsteemi põhjal

Andmetest nähtub ametite ebavõrdne jaotus sugude lõikes: mehed on kõige rohkem üle esinda-
tud helilooja, operaatori, helirežissööri, režissööri ja stsenaristi ametikohal, kus üksikuna töötavaid 
mehi ja meestiime on kolm kuni kümme korda rohkem kui üksikuna töötavaid naisi ja naistiime. 
Monteerija, produtsendi, animaatori, kunstniku ja toimetaja ametikohal on sooline ebaühtlus väik-
sem (vahe kuni kahekordne). Seevastu kostüümikunstnike seas oli naisi ja naistiime kaheksa korda 
rohkem kui mehi ja meestiime.

Režissööride, stsenaristide ja toimetajate hulgas torkab silma naistiimide vähesus. Naistiime esineb 
nendel ametikohtadel märksa harvem, kui võiks oodata, vaadates meeste ja naiste suhet üksinda 
töötavate režissööride, stsenaristide ja toimetajate hulgas. Seevastu animaatorid moodustavad 
naistiime rohkem (võrreldes meestiimidega), kui meeste ja naiste suhet üksinda töötavate ani-
maatorite hulgas vaadates võiks oodata. Ei ole selge, millised valdkonnaspetsiifilised traditsioonid 
ja protsessid seda tüüpi soolist koondumist põhjustavad. Võimalik, et andmeid mõjutab siin see, 
kuidas Eesti filmi andmebaasis tiimi määratletakse. Viimase viie aasta jooksul on ametikohtade 
sooline jaotus püsinud võrdlemisi muutusteta.
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Kaasates analüüsi tudengifilmid, ilmneb, et nende puhul on peamiste ametikohtade sooline jao-
tus pigem tasakaalus. Nimelt valmistati vaadeldaval perioodil Eestis 339 tudengifilmi, millest 47%-l 
oli režissööriks mees või meestiim, 51%-l naine või naistiim ja 2%-l segatiim (Eesti filmi andme-
baas).28 Tuleb tõdeda, et sooline tasakaal koolitusetapis ei kandu edasi sooliseks tasakaaluks töö-
turul. BFM-is õpib üha enam naisi ja filmitegijad suhtuvad ka ise optimistlikult sellesse, et naisi võe-
takse rohkem kooli vastu, avaldades lootust, et küllap nad jõuavad ennast tippu töötada. Conori jt 
(2015) sõnul on sellised optimistlikud selgitused osa narratiivist, mis asetab soolise ebavõrdsuse 
minevikku ja põhjendab naiste vähesust tippude hulgas asjaoluga, et nad pole veel jõudnud tippu 
tõusta. Selle narratiivi järgi saavutatakse võrdõiguslikkus ja tegelik võrdsus iseenesest.

Järgnevalt vaatleme mõningaid peamisi ametikohti (helilooja, helirežissöör, stsenarist, operaator, 
režissöör, produtsent), kus meeste ülekaal on iseäranis suur, filmikategooriate (dokumentaalfilm, 
mängufilm, animafilm, lühimängufilm ja lühidokumentaalfilm) kaupa.

Joonis 2. Mõned meeste ülekaaluga ametikohad filmiliikide kaupa

28 Eesti filmi andmebaas; https://www.efis.ee.
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Jooniselt ilmneb, et meesheliloojad ja -helirežissöörid domineerivad eriti täispikkade dokumen-
taal- ja mängufilmide puhul. Anima- ja lühifilmide kategoorias on naishelirežissööride ja eriti nais-
heliloojate osakaal mõnevõrra suurem kui täispikkadel filmidel. Seevastu režissööri ja stsenaristi 
ametikohal on meeste ülekaal suurem just animafilmide puhul. Peale selle on meessoost režissöö-
ride ülekaal dokumentaalfilmide kategoorias mõnevõrra väiksem kui mängufilmide omas. Lühido-
kumentaalfilmide kategoorias (mille valim on küll väike) on naisrežissöörid isegi enamuses.

Produtsentide hulgas valitseb üldiselt meeste osakaal, kuid siin on erandiks täispikad mängufilmid, 
kus naisprodutsente on mõnevõrra rohkem kui meesprodutsente. Filmitegijad tõid intervjuus välja, 
et produtsendid peavad olema väga sihi- ja järjekindlad ning töötama mitme projektiga samal ajal. 
Filmitegijad usuvad, et just seepärast on naised sageli produtsendid. See ilmestab, kuidas erinevad 
ootused sugudele (nt ootus, et naised on paremad rööprähklejad) mõjutavad reaalsuse tõlgenda-
mist ja seeläbi seda, millistel ametikohtadel filminduses töötatakse.

Seega viitavad andmed soolisele segregatsioonile. Naised on küll üleesindatud kostüümikunstnike 
ja kunstnikena, kuid alaesindatud sellistel positsioonidel nagu stsenarist, operaator ja režissöör. See-
juures toovad filmitegijad esile, et täispikkades filmides saavad kunstnikena tööd sageli ka mehed.

Tunnustamine

Et uurida filmide kunstiliste saavutuste hindamist ja soolistatust, võtsime aluseks Eesti Kultuurka-
pitali preemiad ning Eesti filmi- ja teleauhinnad (EFTA), samuti vaatasime festivalidel osalemist ning 
festivaliauhindadele nomineeritust ja nende võitmist.

Aastatel 2015–2019 on Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemia saa-
jate hulgas naisi 22% (2015. aastal 9 auhinnasaajast 2) kuni 38% (2018. aastal 13 auhinnasaajast 
5). Ühelgi aastal ei ole premeeritud rohkem kui viit naist. 2018. aastal pälvisid parima näitlejanna 
tiitli kaks naist: Paula Rits ja Helena Maria Reisner. Mõlemad said auhinnaks 1000 eurot. Samal 
aastal anti välja üks meesnäitleja preemia, mille pälvis Reimo Sagor, kes sai auhinnaks 2000 eurot. 
Võimalik, et auhinnafond oli mõlemale soole 2000 eurot, kuid kuna silma paistis kaks noort näit-
lejannat, pidid nemad auhinda omavahel jagama. Siiski näiteks aasta dokumentaal- ja animafilmi 
preemiad ei läinud jagamisele, mõlema filmi kaks meessoost režissööri said preemiaks 2000 eurot. 
Aasta debüütfilmi „Võta või jäta“ režissöör Liina Trishkina-Vanhatalo sai preemiaks 2500 eurot. 
Ühelgi aastal pole naine saanud elutööpreemiat.29 Kuidas preemiate suurused kujunevad, ei ole 
läbipaistev. Peamine sooline erinevus seisneb preemiate arvus – naised saavad preemiaid vähem 
kui mehed.

Eesti filmi- ja teleauhindu jagatakse alates 2017. aastast. Võrdlemiseks kaasati sellesse artiklisse 
ka 2020. aasta andmed. Auhindu antakse välja umbes 15 kategoorias (erineb aastati). Statuudi 
järgi võivad kandidaate esitada produtsendid või nende määratud isikud, ka võivad erialaliidud 
teha produtsentidele ettepanekuid. Esitada saab mängu-, dokumentaal-, anima- ja lühifilme, mis 
on esilinastunud kinos ja/või osalenud rahvusvahelisel festivalil. Esitada ei saa filme, mis propa-
geerivad pornograafiat, rassismi või vägivalda. Hindamisel lähtutakse kunstipärasusest, sh pole 
sõnastatud, kas ja kuivõrd järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet. Välja antakse parima mees- ja 
naisnäitleja auhind.30

29 Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali preemiad 2011; https://www.kulka.ee/sihtkapitalid/audiovisuaalne-kunst/aastapreemiad/2011.

30 EFTA filmiauhindade statuut 2020; https://eftagala.ee/reeglid/.
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Analüüsist selgub, et ka EFTA-de puhul premeeritakse enam mehi kui naisi. 2017. ja 2018. aas-
tal said mehed või meesrežissööri filmid 75% ja 77% preemiatest, naised või naisrežissööri filmid 
25% ja 23%. Parima mängufilmi auhinna võitis 2017. aastal Triin Ruumeti film „Päevad, mis ajasid 
segadusse“ ja Ruumet pälvis parima režissööri auhinna. Sellel aastal jagasid parima stsenaristi 
preemiat Livia Ulman ja Andris Feldmanis. Ülejäänud preemiad pälvisid ainult mehed. 2018. aastal 
läks neljast parima filmi tiitlist kolm naissoost režissööride filmidele (Sandra Jõgeva „Armastus ...“, 
Chintis Lundgreni „Manivald“ ja Anna Hintsi „Jää“), kuid kõik teised auhinnad, sh parima režissööri, 
operaatori, filmikunstniku ja stsenaristi auhind, jagati meestele. Parimaks mängufilmiks tituleeriti 
„November“ (Rainer Sarnet) ja viis auhinda jagati eri kategooriates selle filmi meestegijatele.31

Auhindade jagamisel ei tunnustata võimalikult paljude kunstiteoste tegijaid, vaid pigem jagatakse 
preemiad ühe parimaks valitud filmi tegijatele. Parima mängufilmi tiitli võitnud filmi režissöör pär-
jatakse enamasti parimaks režissööriks.

Kahel viimasel aastal (2019 ja 2020) said mehed 72% ja 65% auhindadest, naised vastavalt 28% ja 
35%. Nendel aastatel anti välja auhinnad ka segatiimidele, mistõttu kokkuvõttes oli naisi auhinna-
saajate seas võrreldes 2017. ja 2018. aastaga rohkem. 2020. aastal võitis parima mängufilmi pree-
mia „Tõde ja õigus“ (Tanel Toom), seejuures võitsid kuus teist preemiat selle filmi tegijad. Parim 
dokumentaalfilm „Aasta täis draamat“ (Marta Pulk) ja parim animafilm „Toomas teispool metsikute 
huntide orgu“ (Chintis Lundgren) teistes kategooriates auhindu ei saanud. Aasta tegija oli 2020. 
aastal Karin Tetsmann, kes panustas filmi „Tõde ja õigus“ tegemisse.32 Aasta tegija tiitel jagatakse 
filmiprofessionaalile, keda pole võimalik muudes kategooriates tunnustada.33 Sedapuhku võitis 
selle tiitli esimest korda naine.

Eesti filmi andmebaasi andmetel osales aastatel 2015–2019 rahvusvahelistel festivalidel mees-
režissööride filme rohkem kui naisrežissööride omi, mida võib seletada meesrežissööride loodud 
filmide suurema arvuga. Tähelepanuväärne on, et ehkki naisrežissööride filme osaleb rahvusvahe-
listel festivalidel vähem, võidavad nad siiski enam-vähem sama palju auhindu kui meesrežissööride 
omad. See viitab, nagu oleks vähemalt festivalifilmide hulgas naisrežissööride filmide keskmine 
tase kõrgem. Seda erinevust üheselt seletada on keeruline. Kui naisrežissööride suhteline vähesus 
on põhjustatud mingitest struktuursetest takistustest, on tõenäoline, et naised, kes nendest takis-
tustest hoolimata režissöörina filme teevad, on filmitegemises järelikult iseäranis head. Võib aga 
ka olla, et mehhanismid, mis viivad filme festivalidele ja neid festivalidel auhindadele turundavad, 
funktsioneerivad mees- ja naisrežissööride filmide puhul erinevalt. Selle tulemuseks on suhteliselt 
laiem kandepind auhinnata jäävaid meesrežissööride filme ja suhteliselt kitsam tipp auhindu võit-
vaid naisrežissööride filme.

Hannemann, kes on uurinud filmide auhindamist Berlinale filmifestivalil, pakub välja, et naisre-
žissöörid kasutavad modernsemaid käsitlusi kui meesrežissöörid, nende filmides on eripalgelise-
mad tegelased ja nad rakendavad vähem klassikalist kangelasloo süžeeformaati. See nõuab nii 
tegijate kui ka vaatajate avatust teistele jutustamisviisidele ja teistsugusele esteetikale. Võimalik, 
et naisrežissööride filme on festivalidel rohkem just seetõttu, et nad valivad julgemaid teemasid. 
(Hannemann, 2013) See, kuidas Eesti nais- ja meesrežissööride filmid sisult erinevad, vajab eraldi 
uurimist. Küll aga saab esile tuua, et festivalidele pääsemine nõuab järjepidevat tööd ja tavaliselt 
teeb seda produtsent.

31 EFTA 2018, filmikategooria; http://eftagala.ee/voitjad-2018/.

32 EFTA 2020, filmikategooria; http://eftagala.ee/voitjad2020/.

33 EFTA filmiauhindade statuut 2020; http://eftagala.ee/reeglid/.
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Mõned iseäranis auhinnatud naisrežissööride filmid aastatel 2015–2019 on olnud Minna Hintsi 
lühifilm „Jää“ (12 auhinda eri kategooriates), Moonika Siimetsa mängufilm „Seltsimees laps“, Marta 
Pulga dokumentaalfilm „Aasta täis draamat“ ja Ksenia Okkapkina dokumentaalfilm „Surematu“.

EV 100

Siin alapeatükis on vaatluse all programmi EV 100 raames esilinastanud kaheksa filmi: „Eia jõulud 
Tondikakul“ (Anu Aun), „Seltsimees laps“ (Moonika Siimets), „Võta või jäta“ (Liina Triškina-Vanha-
talo), „Juured“ (Nora Särak, Aljona Suržikova, Heilika Pikkov, Anna Hints, Moonika Siimets, Kersti 
Uibo), „Põrgu Jaan“ (Kaur Kokk), „Tuulte tahutud maa“ (Joosep Matjus), „Lotte ja kadunud lohed“ 
(Janno Põldma, Heiki Ernits) ning „Tõde ja õigus“ (Tanel Toom). Analüüsime nende filmide eelarvet, 
Eesti Filmi Instituudi toetust, soolist jaotust eri ametikohtadel ja vaatajate arvu.

Täpselt poolte filmide režissöörid on naised. Stsenaristide seas torkab silma, et üksinda vastuta-
vaid naisi on rohkem kui mehi, aga mehed töötavad rohkem tiimides. Operaatoritena dominee-
rivad mehed. Kunstnike seas töötab rohkem mehi, kostüümikunstnikena aga neli korda rohkem 
naisi. Heli- ja montaažirollides on mehed arvukamalt esindatud. Sellegipoolest võib täheldada, et 
EV 100 filmide valikus on vähemalt osaliselt (mõnes filmi võtmeametis) tegijad sooliselt tasakaa-
lus. EV 100 toetusi eraldas Eesti Filmi Instituut vastavalt toetuse eraldamise eeskirjale (Eesti Filmi 
Instituut, 2014), milles ei ole mainitud soolist tasakaalu. Samas ei olnud kandidaatide sugu žüriile 
kindlasti saladuseks. Kas žürii soolist tasakaalu tegelikult arvestas või saavutati sooline tasakaal 
juhuslikult, ei ole teada.

EV 100 filmid said Eesti Filmi Instituudilt (EFI) filmi tegemiseks toetust. Kõige enam toetust said 
mängufilmid, kusjuures toetus ei korreleeru sellega, kas režissöör on mees või naine. Nende fil-
mide toetuse osakaal kogu filmi eelarvest oli 82–92%. 82% toetust kogu eelarvest said Anu Auna 
ja Moonika Siimetsa filmid. Nende kahe filmi eelarve oli ka sama suur. Ehkki nende filmide süžee 
on väga erinev, saab välja tuua mõned vormilised sarnasused: käsitletakse peresuhteid ja igatsust 
ning peategelased on lapsed. „Tõde ja õigus“ ning „Võta või jäta“ said protsentuaalselt sama palju 
toetust, mis viitab toetuste andmisel suhtelisele soolisele tasakaalule.

Kõige vähem toetust said animafilm „Lotte ja kadunud lohed“ ja dokumentaalfilm „Tuulte tahutud 
maa“. Lotte-filmi eelarve oli aga kõigi filmide seas kõige suurem (2 655 925 eurot) ning „Tuulte 
tahutud maa” oma üks väiksemaid (210 763 eurot), sellest väiksema eelarvega oli dokumentaalfil-
mide kogumik „Juured“ (148 754 eurot). EFI toetus on aga ainult üks osa, peale selle said EV 100 fil-
mid toetusi telest, MEDIA-lt ning muudest allikatest. Tootja panustab filmi valmimisse ka ise. Filmi 
finantseerimise allikaid on mitmeid, sh erakapital, ning seetõttu on keeruline rahaallikaid ja nende 
jagamist kindlaks teha ja uurida. Siiski tundub, et EFI toetusi said nii nais- kui ka meesrežissöörid 
sarnastel alustel ja samaväärse protsendi kogu eelarvest, kusjuures see tasakaal on saavutatud 
ilma selleta, et EFI toetuste eraldamise eeskiri sisaldaks soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet.

EV 100 filmidest oli 31.12.2019. a seisuga kõige enam vaatajaid filmil „Tõde ja õigus“ ja kõige vähem 
filmil „Juured“.34 Esikolmikus olid ka „Eia jõulud Tondikakul“ ja „Seltsimees laps“. Tõenäoliselt on 
neid andmeid liiga vähe, et otsustada, kas vaatajad on mõjutatud filmi autorist ja tema soost. Võib 
arvata, et vaatajad lähtusid pigem filmi teemast ja ka sellest, millal ja kus film üldse kättesaadav oli.

34 EV 100 filmiprogrammi kokkuvõte; https://www.filmi.ee/filmid/ev-100/ev100-filmiprogrammi-kokkuvote.
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Kokkuvõte ja soovitused
Artikli eesmärk oli selgitada soolist tasakaalu Eesti etenduskunstides ja filmikunstis. Kummaski 
valdkonnas pole varem selleteemalisi uuringuid tehtud ega andmeid kogutud. Peab nentima, et 
valdkondades toimivad väga erinevad traditsioonid ja struktuurid, mis mõjutavad soolist tasakaalu 
ja taastoodavad ebavõrdsust.

Ei paista, et filmi- või teatritegijad soolise võrdõiguslikkuse küsimust olulise probleemina näeks 
või selle üle kuigivõrd arutleks. Ackeri (2006) järgi on probleemi just seesugune nähtamatus sugude 
režiimi spetsiifiline tunnus, mis õigustab ebavõrdsust ja kontrollimehhanisme ning raskendab eba-
võrdsusega tegelemist, selle äratundmist ja sellele vastu astumist. Peale selle takistavad võrdõi-
guslikkuse kujunemist filminduse ja etenduskunsti valdkondlikud erijooned, nt töötamine tiimides 
ja projektipõhisus, mis tingivad vajaduse hoida sõbralikke suhteid.

Mõlemas valdkonnas esineb nii vertikaalset soolist segregatsiooni, mille korral on mehed ülee-
sindatud kõrge staatusega ametikohtadel (teatris püsipalgaliste lavastajatena ja filmis nt tehnilistel 
ametikohtadel, kus on stabiilsem sissetulek), kui ka horisontaalset soolist segregatsiooni, mille 
korral on osa ametikohti jagunenud traditsiooniliste soorollide järgi (teatris nt grimmikunstnikud 
või filmikunstis kostüümikunstnikud; mõlemas valdkonnas nt kunstnikud).

Nii etenduskunstidele kui ka filmikunstile on iseloomulik ebakindlus, mis väljendub ebaregulaar-
ses sissetulekus (projektipõhine töö), vähe tasustatud või tasustamata töös algajate puhul ning 
võrgustikupõhises tiimidesse jagunemises, mistõttu tuleb hoida häid suhteid. Filmikunsti ja eten-
duskunstide tööle on iseloomulik ka ebaregulaarne tööaeg (hilja õhtul, nädalavahetusel) ning geo-
graafiline paindlikkus (võtted teises paigas või etendus mõnes teises kohas). Selline ebakindlus 
puudutab rohkem lastega töötajaid, kes on pigem naised kui mehed.

Et pakkuda lahendusi ebavõrdsuse kõrvaldamiseks, on vaja probleem esmalt ära tunda ja seda 
teadvustada. Edaspidistes uuringutes peaks koguma andmeid ja analüüsima peamisi probleeme, 
valdkondade takistavaid ja diskrimineerivaid tavasid ning mehhanisme. Valdkonnas hõivatud ini-
meste kaasamise kaudu saaks uurida, kuidas eriala inimesed ennast ise etenduskunstides ja fil-
mikunstis töötades näevad ja tunnevad. See annaks aimu, kuidas töötajad ise soolist tasakaalu 
või tasakaalutust näevad ning diskrimineerimist ja seksismi tajuvad või ei taju. Ühtlasi võimaldaks 
see mõista soo kui kategooria läbipõimitust teiste oluliste sotsiaalsete kategooriatega, nt vanus ja 
rahvus, samuti seda, kuidas soolised stereotüübid mõjutavad naiste ja meeste hõivatust teatris ja 
filmis. Tulevastes uuringutes peaks keskenduma ka uutele ja transformeerunud soolise ebavõrd-
suse viisidele, mis on seotud uute esile tõusnud väärtustega, nagu informaalsus, paindlikkus ja 
autonoomsus (Gill, 2002), ning nendest tuleneva ebakindlusega.

Filmikunstis peaks lähemalt uurima ka Eesti Filmi Instituuti ja selle struktuure ning toetuste jaga-
mise süsteeme ja põhimõtteid. Samamoodi võiks uurida ka Eesti Kultuurkapitali toetuste soolist 
tasakaalu nii etenduskunstides kui audiovisuaalkunstis. Loodetavasti annab vabakutseliste olukor-
rast ülevaate Kultuuriministeeriumi tellitud uuring, mis peaks läbi viidama 2021. aastal.
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Soolisus muusikas: 
muutused Eesti taasiseseisvumise 
järgses muusikaelus
Brigitta Davidjants

Vastupidi levinud arvamusele ei ole muusika universaalne, vaid sotsiaalsest keskkonnast sõltuv ja 
seda peegeldav. Ühiskonnas levinud soosuhted kajastuvad eriti selgelt popmuusikas. See laseb nii 
soorolle kinnistada kui ka lammutada, alustades sellest, milliseid riideid muusik laval kannab, ja 
lõpetades sellega, millist laulustiili kasutab või pilli mängib. Seetõttu on just popmuusika oma laia 
leviku tõttu oluline kandepind, kuidas sugusid ja nendevahelisi suhteid alternatiivsemalt kujutada.

Võrreldes teiste humanitaarvaldkondadega on Eesti taasiseseisvusaegne muusikamaastik järginud 
pigem traditsioonilisi soorolle, näiteks selles, milliseid kuvandeid muusikud endast avalikkusele 
loovad. Alalhoidlikkus laieneb praktilistelt tegevustelt ka arutelule muusika üle. Nii on Eesti muusikat 
ja muusikaelu sooaspektist pigem vähem uuritud. Sellest hoolimata on Eesti muusika(elu), eriti 
popmuusika läbinud viimase 30 aasta jooksul märgilisi muutusi ning viimase kümne aasta jooksul 
mõnevõrra avanenud.

Ajaloolised muutused

Kui vaadata retrospektiivis taasiseseisvunud Eesti vabariigi aegseid muutusi, siis maailma mastaa-
bis tähendas 1990. aastate algus normatiivse seksuaalsuse ja traditsiooniliste soorollide vaidlusta-
mist. Eestis vaidlustati aga norme pigem vähe. Samal ajal võis laval näha tugevalt seksualiseeritud 
lapsnaisi resoneerununa globaalse peavoolu popmuusikaga. Neid artiste esitleti laval, ekraanil ja 
leheveergudel esmajoones mehe pilgu jaoks, näiteks valiti „tissimisse“ ja konkursi võitja soleeris 
diskoansamblis.

Naisartistide kuvand muutus vähem seksualiseerituks sajandivahetusel. Uue sajandi alul ilmusid 
pilti ka naisartistid, kelle lavakuvand lõhkus otseselt popmuusika peavoolunaiselikkust ja kes esi-
tasid sotsiaalkriitilisi tekste. Kümnendatel kandus feministlik idee, mis kujutavas kunstis levis 
juba 1990. aastatel, vähehaaval muusika valdkonda, taas kord esialgu popmuusikasse1. Esmalt 
kerkisid soonormidega manööverdavad muusikud esile alternatiivmuusikas ja -kultuuris ning alles 
seejärel peavoolumuusikas. Samuti asuti korraldama soonormidega manööverdavaid kultuurifes-
tivale, kõigepealt underground’is, näiteks LadyFest Tallinn (2011–2017). Sealt edasi on subkultuurist 
alanud sooteadlikkus paralleelselt Euroopa trendidega asunud mõjutama peavoolu muusikaelu, 
esialgu pigem popmuusikale keskendunud kontserdikorraldajate, näiteks Tallinn Music Weeki 
kaudu.

1 Käesoleva artikli lähtekoha järgi on popmuusika väljunud enda esialgse, kindla žanri raamidest ja saanud üldistavaks mõisteks: pop-
muusikaga tähistatakse populaarseid, laialt levivaid suure kuulajaskonnaga muusikat, mis ei mahu akadeemilise ega jazz-muusika alla.
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Muudatused akadeemias

Eesti akadeemilisel muusikamaastikul on muudatused olnud pigem visad tulema, mida võib põh-
jendada mitmeti. Esiteks peetakse akadeemilist muusikaharidust pigem traditsioonilisi soorolle 
ja -norme järgivaks (Cramer et al., 2002). Teiseks käsitletakse muusikainstitutsioonide juhtimist 
pigem meestekeskse tegevusena (Strong & Raine, 2019). Eesti muusikaelus võib täheldada, et kui 
naine on mõne akadeemilise institutsiooni etteotsa jõudnud, võib näha sama organisatsiooni ees-
otsas naisi ka edaspidi. Ent kui institutsiooni ees on harjumuspäraselt mees, ei kipu see dünaamika 
muutuma. Näiteks pole naisjuhti näinud sellised akadeemilised muusikainstitutsioonid nagu Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Muusikanõukogu. See-eest on olnud 
valdavalt naisjuhid sellistel institutsioonidel nagu Eesti Muusika Infokeskus, Tallinna Filharmoonia, 
Eesti Kontsert, ERSO ja Klassikaraadio.2

Senised muusikauuringud on üldises mastaabis sootundlikule analüüsile pigem vähem keskendu-
nud, ometi on siingi olulisi erandeid. Järgnevalt on esitatud valik temaatilistest töödest. Viimastest 
aastatest võib esile tõsta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia eelretsenseeritava aastaraamatu „Res 
Musica“ 2018. aasta erinumbrit3, mis oli pühendatud popmuusikale ja loomepõhisele uurimistööle. 
Kuna mitmed autorid kasutasid analüüsis sootundlikke teooriaid, muutiski see kogumiku sel hetkel 
unikaalseks. Tõuke kogumiku avaldamiseks andis aasta varem toimunud rahvusvaheline seminar 
„Sugu ja seksuaalsus (post)sovetlikus/(post)sotsialistlikus muusikas, kujutavas kunstis ja teatris“.

Töid, mida iseloomustab feministlik analüüs, leiab etnomusikoloogia vallast (pikem loetelu biblio-
graafias). Muu hulgas on uurijad keskendunud ühiskonnas alaesindatud rühmale, nimelt vanema-
ealistele naistele. Näiteks on Janika Oras (2017) kirjeldanud, kuidas naisregilauliku viljatu ea saa-
budes suurenesid tema eneseväljenduse võimalused ja vabadused, ent üleminekul modernsesse 
kultuuri vähenes kogukonnas vanemaealise naise laulustiili mõjukus. Uuritud on ka kitsamalt per-
formatiivsust ja seksuaalsust (Kalkun & Sarv, 2014; Oras, 2017), aga ka soolisi variatsioone rahva-
viisi teemal (Pärtlas, 2014). Tähelepanuväärne on Ingrid Rüütli „Naised kihnu kultuuris“ (2013), mis 
ei lähtu küll niivõrd soouurimuslikust paradigmast, ent mõtestab tervikuna naiste rolli mererahva 
kultuuris. Uurimuse aktuaalsus seisneb ka selles, et kui varem nähti laulikuid minevikulaulude pas-
siivsete kandjatena ja folkloristidele üleandjatena (Rüütel, 2013: 342), siis Rüütli uurimuses saavad 
esitajad hääle, esile tõuseb iga lauliku individuaalne kogemus ja unikaalsus.

Sootundlikku analüüsi popmuusika vallast leiab sotsioloogi taustaga muusikauurijate tekstidest. 
Näiteks on Hannaliisa Uusma (2013: 317) vaadelnud naiselikkust Eesti popmuusikas ning jõudnud 
järeldusele, et underground võimaldab naismuusikutele spontaansemat loomingulist eneseväljen-
dust, mistõttu on neil lihtsam lõhkuda valitsevaid soonorme. Lisaks on Uusma (2014) uurinud mas-
kuliinsust, romantilise macho kuvandit Eesti pungis 1990. aastatel ansambli Vennaskond näitel. 
Tema uurimuses joonistub välja ansambli identiteedi mitmetasandilisus ja erinevad mehelikkuse 
vormid: macho’lik ja karismaatiline, aga ka boheemlaslik ja pehme (Uusma, 2014).

Sootundlikku muusikaeluanalüüsi on teinud ka etnoloog Aimar Ventsel. Ta on analüüsinud saksa 
punkskeenede ambivalentset suhtumist soolisse eneseväljendusse ja soolisse võrdõiguslikkusse 
laiemalt, vaadeldes ühelt poolt punkskeene suhtelist sootundlikkust ja teisest küljest ka selle igno-
reerimist (Ventsel, 2020). Samuti on temaatilisi töid ilmunud Balti filmi, meedia, kunstide ja kom-

2 Eesti Muusika Infokeskus: Mare Põldmäe (1995–1999), Kaja Irjas (2003–2008), Evi Arujärv (2008–…). Tallinna Filharmoonia: Margit Toh-
ver-Aints (2014–…), Eesti Kontsert: Kertu Orro (2019–…), ERSO: Kadri Tali (2011–2015), Klassikaraadio: Tiia Teder (1995–…).

3 Toimetajad Hannaliisa Uusma ja Kristel Pappel.
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munikatsiooni instituudi tudengite sulest, näiteks on Katre Korjus vaadelnud, kuidas Eesti pop-
muusika videotes kasutatakse üha enam pornograafiast pärit visuaalseid võtteid, kus naine on 
objekti rollis. See viitab laiemalt kohalike lauluvideote pornostumisele. (Korjus, 2019) Põgusalt on 
soolisust muusikas uurinud ka näiteks käesoleva artikli autor, ent mitte kohaliku, vaid Armeenia 
muusikapraktika näitel: vaatluse all on olnud bipolaarne naiselikkus armeenia popkultuuris, kit-
samalt eurolauludes, kus rõhutakse universaalset seksikust, aga ka konservatiivset rahvuslikkust 
(Davidjants, 2013).

Kokkuvõttes, praeguseks võib argipraktikas ja popmuusikaelus näha selget liikumist sooteadlik-
kuse ja -tundlikkuse suunas, ent muusikauuringute sidumine soouuringutega on eranditest hoo-
limata pigem harv. Ometi on soouuringud jõudnud ka muusikainstitutsioonidesse ning saanud 
tänu oma päevakohasusele tudengite sooja vastuvõtu osaliseks. Näiteks pakub Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia nüüdseks juba ligi kümme aastat loengukursust, milles käsitletakse sugu ja sek-
suaalsust popmuusikas4. Nii sel kursusel kui ka laiemalt õppetöös torkab silma muusikatudengite 
iga aastaga üha suurenev teadlikkus soolisusest. Seetõttu võib loota, et peagi jõuab sootundlik 
analüüs rohkem ka muusika valdkonda.
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Sissejuhatus
Sotsiaalmeedial on täita tähtis osa avalikus demokraatlikus 
diskussioonis soolise võrdõiguslikkuse üle. Samas on sotsiaal-
meedia selgelt soolisustatud ruum, kus kujundatakse muu 
hulgas arusaamu naiselikkuse ja mehelikkusega seotud nor-
midest ning kus naistele ja meestele saab osaks erinev koht-
lemine. Lisaks on sotsiaalmeedia üha enam oluline avalike 
poliitiliste arutelude koht. Seda kinnitavad nii juhtpoliitikute 
avalikud pöördumised Facebooki vahendusel kui ka erineva-
tel huvidel põhinevate kogukondade moodustamine. Seega 
on tähtis kriitiliselt vaadelda sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas, 
sealhulgas soolisest aspektist.

Artikkel annab ülevaate viimaste aastate kirjandusest ja 
uurimistöödest, milles käsitletakse sotsiaalmeediat eelkõige 
soorollide vaatenurgast. Sotsiaalmeedias toimuva suhtluse 
mõistmiseks vaadeldakse nii Eestis tehtud empiirilisi mee-
diauuringuid kui ka rahvusvahelisi sotsiaalmeedia uuringuid 
ning viimaste aastate teoreetilisi raamistikke. Muu hulgas 
käsitletakse Facebooki grupi „Virginia Woolf sind ei karda“ näi-
tel sotsiaalmeediakasutusest tingitud võimalusi arutleda femi-
nistlike teemade üle ühiskonnas. Artikli üks olulisi eesmärke 
on näidata, kui vajalik on tulevastes teadustöödes keskenduda 
sotsiaalmeediale kui kohale, kus inimesed üha enam aega 
veedavad ning arvamusi väljendavad ja kujundavad. Samuti 
pakutakse välja uurimisteemasid, millele riigistruktuurid võik-
sid tähelepanu pöörata ning millesse tulevikus panustada.
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Mis on sotsiaalmeedia?
Sotsiaalmeediat on teadlased ja teoreetikud defineerinud mitmeti ning see definitsioon muutub, 
kuna pidevalt tuleb juurde uusi platvorme (Kaplan & Haenlein, 2010; Tiidenberg, 2017). Praegu 
kasutatakse sotsiaalmeedia terminit eelkõige „viitamaks platvormidele ja rakendustele, mis 
toetavad sotsiaalset suhtlust, kogukonnaloomet, osalust ning koostööd” (Tiidenberg, 2017, lk 
215). Sotsiaalmeedia platvormid võimaldavad osalejatel luua profiile ning suhelda kasutajate või 
süsteemi loodud sisu põhjal (boyd & Ellison, 2007; Ellison & boyd, 2013; Tiidenberg, 2017). Kuigi 
varem on kasutatud ka selliseid termineid nagu sotsiaalvõrgustik ja suhtlusvõrgustik, leiab Tiidenberg 
(2017) siiski, et selline kasutus ei ole päris asjakohane, kuna „sotsiaalvõrgustikud on olemas ka ilma 
interneti ja veebiplatvormideta“ (lk 16). Populaarsed sotsiaalmeedia platvormid on näiteks Face-
book, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, kuid ka WhatsApp ning Facebook Messenger.

Eestis on sotsiaalmeediateemalisi uuringuid läbi viidud alates 2005. aastast, kuid enamikus neist ei 
käsitleta sooteemat (vt nt Allaste et al., 2018; Kalmus & Siibak, 2020; Tiidenberg, 2017; Tiidenberg 
& van der Nagel, 2020). Samas on huvi sotsiaalmeedia ja just sootemaatika vastu kasvav, mida 
näitavad ka paljud viimaste aastate üliõpilastööd. Näiteks on uuritud noorte visuaalset enesepre-
sentatsiooni ja identiteediloomet (Siibak, 2009), soolisi erinevusi internetikasutuses (Loim, 2012), 
noorte naiste Tinderi kasutust (Rang, 2017), võrguvanemluse riske emaduse näitel (Traks, 2019) 
ning teismeliste tüdrukute kommertsstrateegiaid sotsiaalmeedias (Viru, 2019). Ülevaatlikult võib 
öelda, et üliõpilaste uurimistööd on siiamaani enamasti keskendunud naiste sotsiaalmeediakasu-
tuse eripäradele ja soolistele erinevustele enesekujutamisel. Ülekaalus on noorte sotsiaalmeedia-
kasutust vaatlevad tööd. Selline fookus on ka mõistetav, kuna nagu järgnev ülevaade näitab, on 
just nooremad inimesed usinamad interneti- ja sotsiaalmeediakasutajad.

Sotsiaalmeedia populaarsus Eestis
Statistikaamet ei ole praeguse seisuga eestlaste sotsiaalmeediakasutuse kohta ülevaatlikke and-
meid kogunud ning usaldusväärseid allikaid on hetkel vähe (Tiidenberg, 2017). Samas on sotsiaal-
meedia vaid üks osa internetist. Seega on siinkohal esmalt mõistlik vaadelda laiemas plaanis inter-
netikasutuse kohta tehtud küsitlusi ja nendel põhinevaid andmeid ning seejärel uuringuid, mis 
annavad ülevaate ka sotsiaalmeediakasutusest.

Alates 2005. aastast on Statistikaamet kogunud internetikasutuse kohta järjepidevalt andmeid, mis 
näitavad internetikasutuse püsivat kasvu. 2020. aasta andmete kohaselt kasutab internetti iga 
päev koguni 94,2% Eestis elavatest inimestest (Statistikaamet, s. a.). Viimase 15 aasta jooksul 
on nn digitaalne kihistumine ehk ebavõrdne ligipääs infotehnoloogiale (vt Kalmus & Siibak, 2020) 
tunduvalt vähenenud. Haridustase ja sugu ei avalda internetikasutuse sagedusele märkimisväär-
set mõju (Statistikaamet, s. a.).

Kuigi igapäevane internetikasutus on ka vanemate inimeste hulgas kindlal kasvuteel, on vanusest 
tingitud digitaalne kihistumine siiski ka praegu olemas. Näiteks kasutab internetti iga päev 99,7% 
25–34-aastastest ning vaid 79,6% 65–74-aastastest (Statistikaamet, s. a.). Samas moodustavad 
vanemad inimesed vägagi arvestatava grupi, millele hetkel on Eestis vähe tähelepanu pööratud. 
Üheks erandiks on Siibaku ja Tamme (2013) tehtud uuring, milles vaadeldi nelja perekonna interv-
juude põhjal, kuidas ja milleks kolme põlvkonna inimesed internetti kasutavad. Uuringu tulemused 
näitasid, et internetipõhine suhtlus aitas tuua eri põlvkondade esindajaid üksteisele lähemale ning 
tugevdas olemasolevaid peresiseseid suhteid.
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Vaadates kitsamalt sotsiaalmeedia kasutust, tulevad selgemalt välja nii vanuselised kui ka soolised 
erinevused. Viiel korral on Eestis korraldatud projekti „Mina. Maailm. Meedia“ (MeeMa) raames 
sotsioloogilisi küsitlusi, milles osalenud 1500 inimest katsid esinduslikult Eesti elanikkonda vanu-
ses 15–79 aastat (Vihalemm et al., 2017).1 MeeMa küsitlus näitas, et kõige rohkem on sotsiaal-
meedia kasutajaid 15–19-aastaste hulgas (97%), kuid juba vanuses 30–44 oli nende arv tunduvalt 
väiksem (73%) ning kõige vanemas vanusegrupis ehk 65–74-aastaste seas kõigest 17% (Kõuts et al., 
2017). Seega on vanusest tulenev digitaalne kihistumine tunduvalt suurem, kui vaadata interneti-
kasutust sotsiaalmeedia kontekstis. Soolisi erinevusi on aga esile toonud Kalmuse, Realo ja Siibaku 
(2011) varasem uuring, milles leiti, et Eesti meestele on sotsiaalmeediakasutus omasem kui nais-
tele, sest neil on enam vaba aega, kuna kodused tööd jäävad enamasti naiste peale. Kokkuvõtteks 
võib öelda, et erinevused sotsiaalmeedia kasutamisel on seotud eelkõige vanuse ja sooga.

Tänapäeva Eesti inimesed puutuvad sotsiaalmeedia ja internetiga kokku järjest nooremana ning 
tulevaste põlvkondade harjumuste uurimine on väga oluline. Ühe põhjalikuma ülevaate laste inter-
netikasutusest ja online-riskide teadlikkusest annab Tartu Ülikooli teadlaste ja Turu-uuringute AS-i 
koostöös 2010. ja 2018. aastal tehtud küsitlus EU Kids Online. Kogu Eestit hõlmava esindusliku 
valimiga küsitleti 2018. aastal 1020 internetikasutajast last vanuses 9–17. Uuringuga leiti, et laste 
sotsiaalmeediakasutus on märkimisväärselt kasvanud. (Kalmus & Siibak, 2020) Kui 2010. aastal oli 
71%-l 13–17-aastastest lastest sotsiaalmeedia konto, siis 2018. aastal oli sama näitaja 90%. Ena-
masti kasutavad lapsed sotsiaalmeediat mängimiseks ning pereliikmete või sõpradega suhtlemi-
seks. Soolistest erinevustest leiti, et poisid veedavad rohkem aega internetis kui tüdrukud. (Sukk 
& Soo, 2018)

Sotsiaalmeedia- ja internetikasutus on viimase kümne aasta jooksul kasvanud. Samas tuleb 
tõdeda, et olenevalt taustast (nt vanus, sugu, haridustase) kasutavad inimesed internetti ja sot-
siaalmeediat erinevalt. Alljärgnevalt toon esile eelkõige sooliste erinevuste tagamaid, alustades 
laiemalt sotsiaalmeedia platvormide disaini eripäradest ning keskendudes seejärel sooliste erine-
vuste uuringutele.

Sotsiaalmeedia platvormide erijooned
Kui esialgu olid internetiteadlased digitaalses keskkonnas valitseva võrdsuse suhtes veel pisutki 
idealistlikud (Castells, 2002; Dutton, 1999; Webster, 2002), siis hiljem on teadlased (Bakardjieva, 
2011; Chen & Wellman, 2005; Hargittai & Hinnant, 2008; Losh & Wernimont, 2018) veenvalt tõesta-
nud, et internet ei ole kindlasti utoopiline keskkond, kus ebavõrdsust ei eksisteeri ning kus igaüks 
võib olla see, kes ta iganes soovib.

Sotsiaalmeedia keskkondades jagatav informatsioon ja inimeste sotsiaalsed tegevused sõltuvad 
sotsiaalmeedia platvormi nn lubatavustest (boyd, 2010; Tiidenberg, 2017). Lubatavused tulene-
vad eelkõige platvormi disainist, mis muudab „konkreetse käitumise või tehnoloogia kasutamisviisi 
kergemaks, mugavamaks, iseenesestmõistetavamaks ja seega tõenäolisemaks kui mingi muu käi-
tumise” (Tiidenberg, 2017, lk 21). Näiteks Facebookis saavad kasutajad väga lihtsalt vajutada nuppu 
„Meeldib“. Facebook võimaldab ka teisi reaktsioone, kuid ei ole olemas näiteks nuppu „Ei meeldi“. 
Twitter võimaldab vaid lühikesi postitusi ja elusündmuste kokkuvõtteid. Instagram on fotode- ja 

1 Uuring tehti aastatel 2002, 2005, 2008, 2011 ja 2014. Aastatel 2002, 2005 ja 2008 kaasati elanikkonda vanuses 15–74 ning hiljem, aas-
tatel 2011 ja 2014 vanuses 15–79 aastat. Viimase, 2014. aasta küsitluse andmed on pisut vanemad kui Statistikaameti omad, kuid need 
aitavad sotsiaalmeediakasutust nüansirikkamalt mõista.
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videotekeskne platvorm. Mõned sotsiaalmeedia platvormid on avalikud (YouTube, TikTok, Linke-
dIn), kuid on ka neid, mis toimivad eelkõige kui privaatsed suhtlusvahendid (WhatsApp, Facebook 
Messenger). Teisisõnu, sotsiaalmeedia platvormide erinevad lubatavused seavad suhtluseks kind-
lad piirid ja ka vabadused (Tiidenberg, 2017, lk 21).

Lubatavused kujundavad ka eri sotsiaalmeedia platvormide suhtluskultuuri. Kuigi LinkedIni 
profiil võimaldab jagada enda elu kohta sarnaseid privaatseid detaile nagu Facebook (profiilipilt, 
töökoht, huvid, elusündmustest teavitamine), keskendutakse sealsetes postitustes eelkõige töö-
alastele sündmustele.

Eestis on Ventsel ja Madisson (2020) rõhutanud, et paljusid sotsiaalmeedias toimuvaid tegevusi 
nähakse tulevat n-ö rohujuuretasandilt või „inimeste endi seast“, kuid tegelikkuses on sotsiaal-
meediasuhtlus „hübriidne, sest see põimib kommertshuvisid teenivatel platvormidel (nt Facebook 
ja Twitter) sageli kokku nii avaliku, privaatse kui ka alternatiivse teabesfääri“ (lk 215). Kuigi sotsiaal-
meedia platvormide loojad, insenerid ja disainerid ei ole enam nii ühenäolised kui varem (Face-
book, 2020), on juhtpositsioonil siiski valdavat valged mehed ning sotsiaalmeedia platvormide 
disain peegeldab just nende väärtusi (Benjamin, 2019; Noble, 2018). Sotsioloog ja internetitead-
lane Ruha Benjamin (2019) leiab, et selline digitaalne keskkond põhineb samadel rassistlikel ja 
seksistlikel alustaladel kui laiem ühiskond.

Seega, nagu rõhutavad Losh ja Wernimont (2018), on tuleviku teadustöödes oluline lähtuda inter-
sektsionaalse feminismi raamistikust ning võtta arvesse erinevate identiteedikategooriate koos-
mõju käitumisharjumustele sotsiaalmeedias. Intersektsionaalne raamistik aitab paremini mõista 
eelkirjeldatud digitaalset kihistumist ja eelarvamusi. Järgnevalt vaatlemegi, kuidas mõjutavad ini-
meste taust ja staatuseline ebavõrdsus sotsiaalmeedias osalemist.

Ebavõrdsus sotsiaalmeedias osalemisel ja küberkius
Inimeste suhtlusstrateegia sotsiaalmeedias sõltub eelkõige nende ühiskondlikust staatusest ja 
taustast (Beilmann & Kalmus, 2019; Beilmann et al., 2018; Kalmus et al., 2011; Kõuts et al., 2017). 
Ühiskondlik staatus ja ka sellest tulenev ebavõrdsus on tingitud identiteedikategooriate koosmõ-
just (sugu, rass, haridus, vanus, elukoht) ning ühiskonna väärtustest. Kuna enamikus riikides on 
ühiskonna keskmeks jätkuvalt mees ja patriarhaadil põhinevad väärtused, siis on selline 
võimujaotus omane ka sotsiaalmeediale.

Allaste, Beilmann ja Tiidenberg (2018), võttes kokku kaks empiirilist uuringut noorte interneti- ja 
sotsiaalmeediakasutuse kohta, on leidnud, et kõige altimad on sotsiaalmeedia vahendusel 
ühiskondlikus arutelus osalema eesti kodukeelega noored mehed. Naised ja vene kodukee-
lega noored on vähem aktiivsed (ibid.). Facebooki tehtud uuring, mille tarbeks analüüsiti 1,5 mil-
jonit postitust, näitas, et ka mujal maailmas on mehed altimad jagama poliitilise sisuga infot ning 
naised jagavad enamasti postitusi, mis on seotud nende isikliku eluga, nt laste pildid, postitused 
perekondlikest kokkusaamistest ning olulistest elusündmustest (Wang et al., 2013).

Eeltoodu aga ei tähenda, et naised ei oleks poliitilistest teemadest huvitatud. Põhjuseid, miks 
naised on vähem aktiivsed sotsiaalmeedias poliitilistel teemadel sõna võtma, on palju, kuid üks 
peamisi takistusi on vägivalla oht. Nimelt on globaalselt naised sagedamini vägivallaohvrid kui 
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mehed.2 Seksistlikud arusaamad ja nendest tingitud vägivald kanduvad edasi ka internetti ja sot-
siaalmeediasse.

Välismaa praktikas on mitmeid näiteid selle kohta, kuidas internetikeskkonnas ahistatakse ja hir-
mutatakse eelkõige naisi ning noori tüdrukuid.3 Plan Internationali ühes suurimas hiljutises glo-
baalses uuringus, mis hõlmas 31 riiki ja 14 000 vastanut, leiti, et ligikaudu üks viiendik (19%) noor-
test tüdrukutest on lõpetanud sotsiaalmeedia kasutamise või on kasutamist oluliselt vähendanud, 
kuna neid on ahistatud või ähvardatud (Goulds et al., 2020). Uuring näitas, et kõige enam lange-
sid tüdrukud rünnakute osaliseks Facebookis (39%), kuid tüdrukute ahistamine oli probleemiks 
ka teistes sotsiaalmeedia keskkondades, näiteks Instagramis (23%), WhatsAppis (14%), Snapchatis 
(10%), Twitteris (9%) ja TikTokis (6%) (ibid.).

Samuti on globaalses kontekstis naispoliitikud võrreldes meestega ülekaalukalt isiklike rünnakute 
ohvrid.4 Eestis ei ole kõnealusel teemal veel piisavalt uuringuid tehtud, kuid kindlasti tuleks tulevi-
kus selle valdkonnaga tegelda, et tagada kõigi poliitikute võrdne kohtlemine ja turvalisus. Naised 
on sagedamini tagakiusamise ohvrid ka veebipõhises traditsioonilises meedias, kuna kasutajatel 
on võimalus kommenteerida ja seega ise sisu luua, mis hägustab piire meedia liikide vahel. Näi-
teks leiti The Guardiani uuringus, kus analüüsiti 70 miljoni lugeja kommentaare, et tervelt kaheksa 
kümnest kõige rohkem sõimu osaliseks saanud ajakirjanikust olid naised (Gardiner et al., 2016). 
Eestis naisajakirjanike kogemustele keskendunud analüüsis jõuti sarnasele järeldusele, kusjuures 
intervjueeritavad käsitlesid ahistamist ja agressiivseid kommentaare kui paratamatut osa ajakirja-
niku elukutsest (Palgi, 2018).

Eespool kirjeldatud ahistamist ja sõimu võib vaadelda kui küberkiusu. Küberkius on mõiste, mis 
n-ö vihmavarjuna hõlmab mitmeid ohtlikke ning avalikku osalust takistavaid tegevusi. Sotsiaal-
meedias toimuval tagakiusamisel võivad olla kiireloomulised ja ulatuslikud tagajärjed elule 
väljaspool internetti. Ameerika teadustöödes on rohkelt kirjutatud küberkiusu juhtumitest, mis 
on viinud noorte inimeste ja eelkõige seksuaalvähemustesse kuuluvate noorte enesetapuni (Puar, 
2017). Ka Eestis on noorte veebiriskide tajumist ja erinevate ohtudega hakkamasaamist vaadatud 
läbi soolisustatud prisma (vt Kalmus et al., 2020). Samuti on käsitletud õpilastepoolset õpetajate 
küberkiusamist (Jürisaar & Siibak, 2020). Kuna õpetajad on Eestis peamiselt naised, siis ka selle 
uuringu tulemused näitavad, kuidas naiste veebipõhine kiusamine on toonud kaasa tõsiseid taga-
järgi ka väljaspool internetti.

Lähtudes Kalmuse ja Siibaku (2020) mitmeid empiirilisi uuringuid kokku võtva artikli soovitus-
test, tuleks suhtluskultuuri säilenõtkuse suurendamiseks panustada noorte haridusse, mis aitaks 
omandada oskusi küberkiusu tõkestamiseks.5 Samuti peaksid täiskasvanud arvestama, et nende 
ebaviisakas käitumine on noortele eeskujuks (ibid.). Digitaalse suhtluskultuuri kohta käivate reeg-
lite vähesus ning viisakuse puudumine on peamisteks takistusteks digitaalses arvamusruumis osa-
lemisel, mis on omakorda vastuolus demokraatliku ühiskonna väärtustega. Järgnevalt vaatamegi 
võimalusi, kuidas sotsiaalmeedia toimib kui osa avalikust demokraatlikust arvamusruumist.

2 Vt näiteks viimast, 2020. aasta ÜRO ülevaadet naistevastase vägivalla kohta: „Online and ICT-facilitated violence against women and girls 
during COVID-19“.

3 Vt ka inimõiguste organisatsiooni Amnesty International 2019. aasta mastaapset Twitteri põhjal tehtud kvalitatiivset uuringut „Troll 
patrol findings: Using crowdsourcing, data science & machine learning to measure violence and abuse against women on Twitter“ ning 
Euroopa Liidu 2018. aasta raportit „Cyber violence and hate speech online against women“ naistevastase kübervägivalla kohta.

4 Sellel teemal on ka Carnegie Rahvusvahelise Rahu sihtasutusese 2020. aasta kokkuvõte „Tackling online abuse and disinformation 
targeting women in politics“.

5 Eesti noorte netikasutuse harjumuste kohta vt Sukk 2018.
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E-demokraatia ja sotsiaalmeedia kui fragmenteeritud avalikkus
See, millist osa täidab sotsiaalmeedia Eesti poliitikas ja igapäevaelu demokraatias, on küsimus, mil-
lele ei ole ühest vastust. Eesti on taasiseseisvumisest alates investeerinud digitaalsesse ühiskonda, 
mis omakorda võimaldas kiire tõusu e-demokraatia lipulaevaks Euroopas ja kogu maailmas (Vee-
bel, 2018). Interneti kasutamine riigikorralduses, eelkõige just e-valimised, on andnud alust tõsta 
Eestit pidevalt esile kui riiki, millest teised riigid peaksid eeskuju võtma (Perrigo, 2019; Salter, 2020). 
Me tõdeme uhkusega, et 99,5% avalikest teenustest on eestlastele kättesaadavad interneti kaudu 
(Veebel, 2018). Traditsioonilised e-demokraatia valdkonnad on e-hääletamine, e-maksud, e-tervis-
hoid ja e-kodakondsus (Grönlund, 2003; Mahrer & Krimmer, 2005). Samas on mõistlik tänapäeval 
e-demokraatia all käsitleda kõiki neid algatusi, mis toetavad kodanikuühiskonda ja aitavad inimesi 
kaasata riigi otsustusprotsessidesse, tugevdades demokraatlikku riigikorda (Mangule, 2016).

Riigi toetatud internetiteenused, nagu hääletamine või maksude maksmine, tasakaalustavad olu-
lisel määral sotsiaalmeediat, mida riik ei reguleeri ning kus samuti toimub tänapäeval arutelu riigi 
heaolu üle. Viimastel aastatel on sotsiaalmeedia mänginud arvestavat rolli e-demokraatia 
praktiseerimisel Eestis, eelkõige poliitilise diskussiooni elavdamisel. Seda on näha nii poliitikute 
avalikest pöördumistest Facebookis kui ka erinevate avalike või poolavalike huvigruppide tegevu-
sest. Selge on see, et aastal 2020 on poliitiline arutelu, reklaam ja informatsioon kindel osa sotsiaal-
meediast. Samas ei leidu ühtset arvamust selle kohta, kui demokraatlikud erinevad sotsiaalmeedia 
keskkonnad ikkagi on.

Arutelu interneti ja sotsiaalmeedia rollist ühiskonnas on tugevasti mõjutanud Saksa filosoofi Jürgen 
Habermasi (2001) ideed, mis rõhutavad, et demokraatia ei esine üksnes institutsioonides, vaid ka 
inimeste igapäevases mitteformaalses suhtluses. Viimasel kümnendil on aga teaduskogukonnad 
üha aktiivsemalt hakanud rääkima avaliku sfääri fragmenteerumisest ning paljudest paralleelselt 
toimivatest avalikkustest. Üheks näiteks on Zizi Papacharissi (2014, 2016) afektiivse avalikkuse (ingl 
affective publics) mõiste, mille ta võttis kasutusele, et kirjeldada Twitteri säutsude põhjal toimunud 
suhtlust. Afektiivne avalikkus eristub Habermasi nn ratsionaalsel arutelul põhinevast avalikkusest 
ning tekib, kui inimesed jagavad oma arvamusi mõnel kiireloomulisel teemal lühikeste postituste 
kaudu, kujundades selle käigus kollektiivse tunnetusliku arusaamise (Papacharissi, 2016; vt lisaks 
Tiidenberg & Siibak, 2018). Sarnaselt on räägitud ka vastuavalikkuse (ingl counterpublics) mõistest, 
mis võimaldab peavoolus marginaliseeritud inimestel oma arvamust avaldada kogukondades, mis 
jagavad nendega ühiseid väärtusi ja arusaamu (Holm, 2019; Warner, 2002).6

Fragmenteerituse tõttu on viimastel aastatel teadlased esile toonud sotsiaalmeediaga seo-
tud probleeme, mis ohustavad demokraatlikku riigikorda (Vihalemm & Kõuts-Klemm, 2017). 
Ventsel ja Madisson (2020) märgivad, et Eestis on sotsiaalmeedia tulemusel diskussioon muutu-
nud kitsamaks ning domineerivad emotsionaalselt laetud sisuga postitused. Sarnaseid tulemusi 
on leitud ka maailma kontekstis, kuna infovool põhineb eelkõige iga kasutaja kontaktide võrgul 
(Del Vicario et al., 2016). Erinevate huvigruppide moodustumine tagab n-ö kajakambri liikmetele, 
kes jagavad ühtset maailmavaadet. Uuematest polariseerivatest teemadest on jõutud analüüsida 
näiteks pagulasi (Rentel, 2016; Siibak & Masso, 2018). Siibaku ja Masso (2018) kvalitatiivne uuring, 
mis põhines intervjuudel Facebooki grupi „Ei pagulastele / Estonians against refugee quotas“ liik-
metega, kinnitas, et sotsiaalmeedia on eelkõige kui fragmenteeritud avalikkus, mille eesmärk ei ole 
teist osapoolt ära kuulata ning kus teistsugune mõtlemine pole soositud. Tulevikus tuleks kindlasti 
tähelepanu pöörata ka sellistele polariseerivatele teemadele nagu abort ja samasooliste abielu.

6 Fragmenteeritud avalikkuse näideteks on ka kalkuleeritud avalikkus (ingl calculated publics, vt Crawford, 2016) ja ad hoc-avalikkus (ingl 
ad hoc publics, vt Bruns & Burgess, 2016).
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Soolise võrdõiguslikkuse kohapealt on muret tekitav seksistlike ja naiste vihkamist õhu-
tavate gruppide teke. Organisatsioonide Centre for Digital Youth Care ja Põhjamaade Minist-
rite Nõukogu koostöös 2020. aasta sügisel valminud uurimuses analüüsiti nii kvalitatiivselt kui ka 
kvantitatiivselt seksismi ning naiste vihkamist interneti kogukondades (Mogensen & Rand, 2020). 
Raporti kokkuvõttes hoiatati, et internetigrupid, kes keskenduvad naiste vihkamise levitamisele, 
on ohuks demokraatlikule riigikorrale, kus sooline võrdõiguslikkus on ühiskonna keskne väärtus 
(ibid.).

Vihakõne ja polariseerivad teemad, mis pärsivad demokraatlikku riigikorraldust, on sot-
siaalmeediafirmade peamised tuluallikad. Vaidhyanathan (2018), võttes kokku viimaste aastate 
tugeva kriitika, mis puudutab ülipopulaarse sotsiaalmeedia platvormi Facebooki ohtu demokraa-
tiale, toob näiteid, kuidas inimesed on Facebooki kasutanud selleks, et mõjutada demokraatlikke 
valimisi, levitada kättemaksupornot ja soodustada ka teisi ühiskonda kahjustavaid tegevusi. Näi-
teks sai Myanmaris rohingjade genotsiid suurt hoogu juurde just Facebookis levinud vihakõne 
tõttu, mida sotsiaalmeedia platvormi juhid ka ise tunnistasid (Stevenson, 2018). Vaidhyanathani 
(2018) argumendi kohaselt püüavad inimeste tähelepanu kõige rohkem just valeuudised ja viha-
kõne. Kuna osa Facebooki ärimudelist seisneb selles, et inimesed veedaksid platvormil võimalikult 
palju aega ning vajutaksid nuppu „Meeldib“, siis on firmale kasulik, et just selline problemaatiline 
sisu on pidevalt veebis olemas ja ringleb aktiivselt kasutajate vahel. Vaidhyanathan (2018) selgitab, 
et kirjeldatud ärimudel on demokraatiale kahjulik. Selline tagajärg ei ole tahtlik, küll on aga tahtlik 
ärimudel, milles keskendutakse klõpsudele.

Olgugi et palju teaduskirjandust on viimastel aastatel pühendatud sotsiaalmeedia kui fragmen-
teeritud avalikkuse riskidele, on oluline vaadata ka näiteid, mis viitavad avalikus arvamusruumis 
osalemise võimaluste mitmekesistumisele, eelkõige just soolise võrdõiguslikkuse teemadel.7

„Virginia Woolf sind ei karda“ (VWSEK), mis loodi 2010. aastal, on Eesti kontekstis üks popu-
laarsemaid näiteid selle kohta, kuidas soolise võrdõiguslikkuse ja feminismi teemadele keskenduv 
huvigrupp kasutab oma tegevuses ära sotsiaalmeedia võimalusi. 2020. aasta lõpu seisuga (26. det-
sember 2020) on grupis 8425 liiget ning see on avatud kõigi soo esindajatele, sh neile, kes ennast 
feministiks ei pea (Virginia Woolf …, 2020). Liikmed on väga erineva taustaga – leidub nii poliitikuid, 
aktiviste, ajakirjanikke kui ka õpetajaid või koduseid emasid – ning kõik liikmed ei ela Eestis. Liik-
med jagavad soo ja seksuaalsuse kohta käivaid artikleid ja uudiseid ning arutlevad nende teemade 
üle. Suhtlus grupis on jätkuvalt aktiivne. Näiteks 2020. aasta novembrikuu jooksul tehti 177 uut 
postitust (ibid.). Suurem osa vestlusest toimub eesti keeles, ja isegi kui jagatud uudislugu on ing-
liskeelne, järgneb arutelu peamiselt eesti keeles. WVSEK-i tegevus näitab, kuidas sotsiaalmeedias 
viljeletud fragmenteeritud avalikkus soodustab arutelu soolise võrdõiguslikkuse üle, mis on demo-
kraatliku ühiskonna keskne väärtus.

2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses sattus VWSEK-i grupp poliitilise areeni keskpunkti, kui 
tehti avalik pöördumine president Kersti Kaljulaidile. Selles pöördumises kritiseerisid feminis-
tid Eesti 100. aastapäeva kontserdi korraldamisse kaasatud N099 lavastajat, keda oli süüdistatud 
lähisuhtevägivallas (Reisebuk, 2018).

7 2020. aastal oli üks suurimaid globaalseid ohte COVID-19 ümbritsev infopandeemia, mille on eritähelepanu alla võtnud ka WHO (vt 
„Managing the COVID-19 infodemic“; „Let’s flatten the infodemic curve“) ning ÜRO (vt „UN tackles ‘infodemic’ of misinformation and 
cybercrime in COVID-19 crisis“). Vt ka Calvillo et al., 2020; Higgins-Dunn, 2020; Lazer et al., 2020; O’Connor & Murphy, 2020; Orso et al., 
2020.
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Naistevastane vägivald ja ahistamine olid päevakorral tänu #MeToo liikumisele, mis on viimaste 
aastate üks enim tähelepanu saanud sotsiaalmeediakampaaniaid, mille keskmes on sooline võrd-
õiguslikkus. Kuigi mitmetes varasemates teemaviidete (ingl hashtag) kampaaniates keskenduti sek-
suaalvägivallale, ei olnud need nii ulatuslikud kui #MeToo, mis levis 2017. aasta lõpus viiruslikult 
üle maailma (vt Jackson et al., 2020).

Avalik pöördumine sai justiitsministri kriitika osaliseks (vt Reinsalu, 2018), mis omakorda pikendas 
avalikku arutelu seksismi ja naistevastase vägivalla teemal. Järgnev sündmuste käik hõlmas opo-
sitsiooni algatatud katset umbusaldada justiitsministrit ning ministri avalikku vabandamist (Mal-
sroos, 2018). Kuigi ei saa luua üks ühele seost umbusaldushääletuse ja VWSEK-i grupi tegevuse 
vahele, hoidsid grupi arutelud ja laiem meediakajastus lähisuhtevägivalla teemat üleval, mida ei 
ole varem sellises mastaabis Eestis juhtunud. Ka maailma kontekstis on #MeToo viimaste aastate 
üks olulisemaid näiteid selle kohta, kuidas sotsiaalmeediakasutajad suutsid lähisuhtevägivalda ja 
seksismi puudutavaid teemasid tuua ka peavoolumeedia huviorbiiti.

VWSEK-i grupi liikmed tõdesid, et aktsiooni viiruslik levik ja meedia tähelepanu olid neile üllatu-
seks (Nael, 2018). Samas ei tohiks kindlasti alahinnata kirjeldatud sündmuste nii sümboolset kui 
ka otsest olulisust. Sooline ebavõrdsus on Eesti ühiskonnas jätkuvalt suur probleem, nagu ilmneb 
sellegi kogumiku artiklites. VWSEK-i grupi arutelud on osa demokraatlikust osalusest, aida-
tes tuua esile hääli, mis pole varem saanud ühiskonnas jõuliselt osaleda. Feminismil ei ole 
praegu Eesti avalikus arvamusruumis püsivat kohta ning seega on selliste gruppide nagu VWSEK-i 
tegevus oluline, et populariseerida arutelu soolise võrdõiguslikkuse üle ka peavoolumeedias.

Kas tahame või mitte, avaldab sotsiaalmeedia ja eelkõige Facebook Eesti poliitikale tugevat mõju. 
Seda on näha nii eri huvigruppide tegevuse kui ka poliitikute avalike ametlike postituste põhjal. 
Kuigi valdavalt on Facebooki ja sotsiaalmeediat laiemalt käsitletud uurimistöödes kui ohtu koda-
nikuosalusele, näitab WVSEK-i tegevus, et Facebooki on võimalik kasutada ka demokraatliku aru-
telu ühiskondlikuks laiendamiseks. Isegi kui Facebooki grupid on modereeritud (moderaatoritel on 
õigus liikmeid eemaldada või postitusi kustutada, kui käitumine või teema ei ole kooskõlas grupi 
reeglitega), on need grupid siiski demokraatliku riigi peegeldus ja osa. Ei ole mõistlik vaadata sot-
siaalmeedia gruppe kui mikroühiskonda, vaid pigem kui üht tähtsat osa, mis avaldab demokraat-
liku avalikkuse kujundamisele märkimisväärset mõju.

Kokkuvõte ja teemad, millele tulevikus tähelepanu pöörata
Viimaste aastate sündmused maailmas on näidanud, et peame sotsiaalmeedias toimuvat võtma 
täie tõsidusega. Samas on rahvusvahelisel tasandil arutelu sotsiaalmeedia ja demokraatliku riigi-
korra seotusest veel lapsekingades. Rohkem on vaja uurida Eestis elavate inimeste sotsiaalmeedia-
kasutust (vt ka Ventsel & Madisson, 2020), sest kuigi platvormide lubatavused vormivad käitumist 
ühes suunas, on siiski kultuurilisi erinevusi, kuidas inimesed sotsiaalmeediat kasutavad. Me ei saa 
tugineda välismaa uuringutele, et teha järeldusi Eesti sotsiaalmeediakasutuse kohta.

Tänapäeva demokraatia säilenõtkuse tagamiseks peaks riik rohkem panustama teadus-
töösse sotsiaalmeediakasutuse kohta, kuna soolisest ebavõrdsusest tingitud ohud kanduvad 
üle ka sotsiaalmeediasse. Järjepidavad sotsioloogilised uuringud kinnitavad, et ka sotsiaalmeedias 
on välja kujunenud „erinevad kasutamismustrid, mis omakorda peegeldavad ja võimendavad Eesti 
ühiskonna kihistumist ning soolist, vanuselist ja keelelist ebavõrdsust“ (Kõuts et al., 2017, lk 297). 
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Seega vajab Eesti riik kodanike digiosaluse kohta tulevikuplaani, mis hõlmaks ka sotsiaalmeediat, 
mitte ainult traditsioonilisi demokraatia osi, nagu e-hääletamine. See on investeering tulevikude-
mokraatiasse ja edukasse majandusse.

Järgmiseks oluliseks sammuks oleks riiklik initsiatiiv, mis tooks kokku lingvistid, sotsioloogid, femi-
nistid, samuti insenerid ja infotehnoloogid ning keskenduks ebavõrdsuse uurimisele sotsiaalmee-
dias. Kuigi võrdlevaid töid naiste ja meeste sotsiaalmeediakasutuse kohta on Eestis kirjutatud, ei 
piisa neist selleks, et adekvaatselt mõista sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas. Suurem riigipoolne toe-
tus lubaks teadlastel käsitleda ka sotsiaalmeedia keskkonnaga seotud spetsiifilisemaid teemasid.

Tulevikus võiks lähemalt vaadata ka soolisi erinevusi vanemate inimeste interneti- ja sotsiaalmee-
diakasutuses. Kuigi enamik sotsiaalmeediakasutajaid on noored, on tihti just vanematel inimestel 
nii majanduslik kui ka sotsiaalne mõjuvõim, mis omakorda vormib noorte otsuseid nii internetis 
kui ka väljaspool seda. Samuti tuleks teha rohkem uuringuid vene keelt kõnelevate inimeste sot-
siaalmeediakasutuse kohta eriti just soolisest aspektist. Lisaks on vaja kiiremas korras soolises 
lõikes uurida äärmusgruppide tegevust sotsiaalmeedias, valeinformatsiooni levitamist ning küber-
kiusu, mille ohvriks langevad eelkõige noored tüdrukud ja naised.

Laiemas plaanis tuleks suuremat tähelepanu pöörata ingliskeelsete terminite tõlkimisele. 
Meil ei ole praegu ühtset sõnavara, et rääkida internetis toimuvast suhtlusest nii, et see oleks kõi-
gile arusaadav.

Viimasena, aga mitte üldse vähem olulisena tuleks keskenduda teaduseetikale, mis puudutab 
sotsiaalmeedias kasutajate loodud sisu ja andmete kasutamist teadustöödes. Kuigi teadus-
organisatsioonid on kogunud kokku mitmeid soovitusi8, ei ole praktikas veel välja töötatud ühtset 
reeglistikku, mis seda valdkonda käsitleb.

Me ei tea veel täpselt, kuidas koroonaviiruse levik 2020. aasta teisel poolel on muutnud inimeste 
suhtlust sotsiaalmeedias. Selge on see, et rohkem kui kunagi varem inimesed töötavad, õpivad ja 
suhtlevad interneti vahendusel. Just praegu on eriti vajalik panustada teadusesse, sest see aitaks 
meil mõista inimeste kogemusi ja suhtlust internetis, eeskätt sotsiaalmeedias. 
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Eesti meediamaastik 
ja sooline võrdõiguslikkus
Barbi Pilvre

Sissejuhatus

Meedia ja kitsamalt ajakirjandus taasloovad valikute ja rõhuasetustega tegelikkust, tõstes esile 
ühtesid sündmusi ja vaikides teistest. Nii loob meedia norme, rõhutab või marginaliseerib teatud 
teemasid, nähtusi, ühiskonnagruppe ja üksikisikuid. Ka Eesti võrdse ligipääsuga egalitaarne mee-
diamaastik peidab kultuurilist maskuliinsust ja soolist segregatsiooni, mis on suhteliselt püsiv (vt 
Pilvre, 2010, 2011a).

Globaalsed tendentsid

Globaalselt on naiste osalus meediaorganisatsioonides võrreldes 1990-ndatega suurenenud.1

Järjest rohkem käsitletakse naisprofessionaale ka majandus- ja poliitikavaldkonnas, mis kajastab 
muutusi tööturul, kuid neid kujutatakse jätkuvalt stereotüüpsetes, ühekülgsetes ja traditsioo-
nilistes rollides. Meedia kommertsialiseerumine tasalülitab progressiivsete naisorganisatsioo-
nide surve, soodustades peavoolumeedias teatud kujutamisviise. Uue riskina on tekkinud inter-
neti vihakõne ning verbaalne ja visuaalne, sageli seksuaalse tooniga ahistamine, mis on suunatud 
autorite ja ajakirjanike vastu, puudutades eelkõige naisi, vahel ka mehi. Seda on täheldatud ja juba 
uuritud ka Eestis (vt Palgi, 2018, 2020).

Interneti areng on loonud eeldused sõltumatute meediaväljaannete tegevuseks, nii kasvavad 
ka eri ühiskonnagruppide võimalused osaleda avalikus debatis. Igaüks võib teha Twitteri, YouTu-
be’i või Instagrami konto, avada blogi, luua Facebooki gruppe või kasutada muid platvorme, et 
edastada oma maailmavaadet ja sõnumit. Sel viisil saab levitada ka naiste solidaarsuse ja soo-
lise võrdõiguslikkuse ideid. Samas on internetikeskkonnad andnud võimenduse ka populistlikule 
poliitikale, naiste enesemääramisõigust ja valikuvõimalusi (nt abordivabadust) piiravatele häältele, 
küberahistamisele ning vähemuste- ja naistevaenulikele liikumistele. Lisaks on internet avanud 
seninägematud võimalused pornotööstusele ja loonud fooni meelelahutusmeedia pornostumi-
sele (vt Nikunen et al., 2007).

Eneseeksponeerimine sotsiaalmeedias on osa globaalsest majandusest: infl uentserid ja tik-
tokkerid on uued nähtused, mille korral on enese esitlemine, individuaalne kehalisus, soolisus ja 
seksuaalsus läbi põimunud globaalse kommertsialiseerumisega. Kommertssurve kaudu avaldab 
see tagasimõju tavameediale, ulatudes ka peavoolumeedia internetiväljaannetesse ja mõjutades 
seeläbi soolisuse, ennekõike naiste kujutamist (elu24.ee jt).

1 Who Makes the News, Global media monitoring project (GMMP), https://whomakesthenews.org/.
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Erinevad sookriitilised meediakäsitlused on viimastel aastatel püüdnud koondada varasemat 
teadmist ning kokku võtta sugude kujutamise meedias ja soolise võrdõiguslikkuse temaatika aja-
kirjandusorganisatsioonides (vt koguteostest nt Byerly, 2016; Kosut, 2012, aruannetest nt Pado-
vani & Ross, 2020). Soolisus meedias ei puuduta aga ainult naisi. Nimelt võeti 2000-ndate lõpuks 
paljudes väljaannetes, sealhulgas entsüklopeediates, kokku meeste ja maskuliinsuse teemalised 
uuringud, mis sündisid 1990-ndatel seoses sookriitilise vaatega ühiskonnale ja ka meediamaasti-
kule (vt nt Flood et al., 2013).

Uute teemadena on akadeemilisse huvisfääri tulnud vähemusgrupid, LGBT, intersektsionaalsus 
ja seksuaalvähemusi puudutav identiteedipoliitika ning neid kajastav meedia (vt nt Carter et al., 
2019). Eesti meediauuringutes pole esialgu näha nende teemade võidukäiku.

Meedia ja soo temaatika käsitlemisel nii praktikas kui akadeemilises sfääris on rõhk kandunud 
valdavalt internetimeedia, sh sotsiaalmeedia suunas, mis on dünaamiline, arenev ja vähe regulee-
ritud.

Soolised mustrid Eesti ajakirjandustööstuses

Naised ja mehed on esindatud ajakirjanduse eri valdkondades ning ligipääs ajakirjaniku elu-
kutsele on Eestis sooliselt võrdne. Epp Laugu 1990-ndate andmetel (vt Pilvre, 2011a) olid umbes 
pooled Eesti ajakirjanikest naised, ennekõike tänu rahvusringhäälingus aastakümnete jooksul välja 
kujunenud, ENSV ajast pärit struktuurile. Samas puudub avalikkusel praegu kompaktne ülevaade 
sellest, kes on Eestis tegutsevad ajakirjanikud ning missugune on nende sooline, vanuseline, rah-
vuslik ja hariduslik koosseis (vt Eesti Ajakirjanike Liit, Eesti Meediaettevõtete Liit).

Ajakirjanduses tegutsejate seltskond on kirju ja muutuv, selle kaardistamine, ka soo aspektist, 
nõuaks pidevat seiret ja eeldaks meediaorganisatsioonide või ametkondade huvi. Lahendusi on 
pakkunud kodanikuühiskonna organisatsioonid ja alternatiivsed väljaanded, nagu feministeerium.
ee, või internetigrupid, nagu „Virginia Woolf sind ei karda“.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) initsiatiivil on 2020. aastal valminud soovitused ajakir-
jandusorganisatsioonidele soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (Pilvre, s. a.). Need soovi-
tused lähtuvad kogemusele ja uuringutele tuginevast tõdemusest, et Eesti ajakirjandusmaastik on 
kultuuriliselt jätkuvalt maskuliinne. Edukad naisajakirjanikud kohanevad ajakirjaniku maskuliinse 
rolliga. Ootused ajakirjanike panusele ja püstitatavad ülesanded lähtuvad sageli kirjutaja soost, 
vanusest ja rahvusest ning võivad eirata huve ja pädevusi. Nais- ja meesajakirjanikud on kogu-
nenud teatud toimetustesse või väljaannetesse, tegelevad sageli soo aspektist ootuspäraste tee-
madega, eeldades mõne teema n-ö loomupärast valdamist. Töötajaskonna segregeeritus ilmneb 
iseäranis meelelahutusmeedias ja tarbijaajakirjanduses: naised töötavad naisteajakirjades, mehed 
IT-, auto-, jahi- ja spordiajakirjades. Enamik Eesti kultuuriajakirjanduse juhtpositsioone on üllataval 
kombel mehitatud keskealiste meestega. Prestiižsete poliitikakommentaatorite ja -analüütikute 
laudkonda naisi palju ei satu, kui heita pilk Eesti raadio- või TV-programmidele.

https://www.eal.ee/
https://meedialiit.ee/
https://feministeerium.ee/
https://feministeerium.ee/
https://www.facebook.com/groups/WoolfEiKarda/?multi_permalinks=4031118890249688&notif_id=1606166754454054&notif_t=group_activity&ref=notif
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Sugu, meedia, akadeemia

Meedia ja sugu on akadeemilistes käsitlustes teemana Eestis aktsepteeritud (doktoritöödest vt 
Pilvre, 2011a; Põldsaar (Marling), 2006; Siibak, 2009; Tiidenberg, 2015), samas ei anta vastavasi-
sulisi tervikkursusi aineliste võimaluste ahenedes enam ei Tartu Ülikoolis ega Tallinna Ülikoolis. 
Samuti pole viimastel aastatel olnud ka suuremat uurimishuvi, sealhulgas pole ülikoolivälistelt 
organisatsioonidelt tulnud tellimusi meedia ja soo temaatika üldpildi väljaselgitamiseks.

Nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Ülikoolis on viimase kümne aasta jooksul tehtud bakalaureuse- 
ja magistritöid soolisusest meedias, naistest ajakirjanduses ja naiste kujutamisest, muu hulgas 
presidendiinstitutsiooni kontekstis (Toomas Hendrik Ilvese abikaasast Evelin Ilvesest, 2016. aasta 
presidendivalimiste kampaaniast, president Kersti Kaljulaidi kujutamisest meedias), emadusest 
ja isadusest meediapildis, toitumishäiretest soo vaates, seksiskandaalidest, lähisuhtevägivallast, 
asendusemadusest meediapildis jt. Lisaks on uuritud tüdrukute ja naiste eneserepresentatsiooni 
sotsiaalmeedias ning nais- ja meesajakirjanike ahistamist internetikeskkonnas. Samuti on huvi 
pakkunud kitsamad seksuaalsusega seotud teemad internetikeskkondades, reklaamides jm.

2011. aastal ilmunud soouuringute kõrgkooliõpik sisaldab materjali meedia kohta (vt Pilvre, 2011b). 
2021. aastal valmib Tallinna Ülikoolis õppevahendi „Sugu telepildis“ (2002) uusversioon „Sugu tele-
pildis 2020“, milles analüüsitakse Eesti telepildis sõna saavate meeste ja naiste kujutamist.2

Akadeemiline huvi püsib, aga selle fookus on liikunud sotsiaalmeediale. Koroonakriisiga seoses on 
globaalselt aktuaalseks muutunud hooletöö ja meediapilti on tulnud ka uusi naiseksperte ning tava-
liselt meedia jaoks nähtamatuid tervishoiuametnikke ja anonüümseid eesliinitöötajaid haiglates.

Visalt püsivad tendentsid meediamaastikul

Sellest, et naiste kujutamine meedias on viimastel aastakümnetel vähe muutunud ja paljud ten-
dentsid püsivad visalt, annab ülevaate näiteks 2019. aastal ilmunud kokkuvõtlik uuring ja juhend 
meediatööstusele „Advancing gender equality in media industries“ (AGEMI)3. Ka viimased suure-
mad uuringud Eestis näitavad, et 2000-ndatel kasvas naiste osakaal meediakujutistes, kuid kujuta-
mise diskursus ei muutunud (Pilvre, 2011a). Sellest järeldub, et naiste kujutiste osakaalu kasvu ei 
saa seostada ainult demokratiseerumisega ja naiste tegutsemise kasvuga varasematel meestele 
kuulunud elualadel. Pigem tuleneb see meedia kommertsialiseerumisest, tabloidistumisest ja 
uute formaatide, nagu tõsieluseriaalide levikust, mis kinnistavad ühekülgsete meelelahutus-
like naisekujutiste domineerimist. Lisaks ilmnes õppevahendi „Sugu telepildis 2020“ aluseks ole-
vate andmete esialgsest analüüsist, et naiste kõneaeg teleekraanil on kasvanud võrreldes sajandi 
algusega, seda aga ennekõike kommertskanalite reklaamides sõnasaamise arvelt.

Viimane ehk 2016. aasta soolise võrdõiguslikkuse monitooring näitab, et Eesti avalikkust huvitab 
meeste ja naiste kujutamine meedias eelkõige moraali aspektist. 55% meestest ja 76% naistest 
arvavad, et reklaamides peaks vähendama poolalasti kehade näitamist. Sellega, et televisioon, 
internet, reklaamid ja muu meelelahutus mõjutavad liigselt laste ja noorte arusaama seksuaal-
susest, nõustuvad 75% meestest ja 83% naistest. Ajalises võrdluses (2009–2016) selgesuunalisi 
muutusi hoiakutes toimunud pole. (Turu-uuringute AS, 2016)

2 „Sugu telepildis“ (2002): https://www.tlu.ee/rasimat/telesugu/sugutelepildis.php; „Sugu telepildis 2020“ https://enut.ee/sugu-telepildis/.

3 AGEMI, https://www.agemi-eu.org/.
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Paljudes viimaste aastakümnete rahvusvahelistes dokumentides sedastatakse endiselt, et meedial 
on keskne roll soolise võrdõiguslikkuse problemaatikas ja naiste olukorra parandamises, pidades 
silmas nii meediaorganisatsioone tervikuna kui ka meedia agenda, teemade tõstatamise ja käsitle-
mise aspekte (vt Edström, 2019; Padovani & Ross, 2019; Ross, 2019; Ross & Padovani, 2017; WACC, 
2013). Lisaks on koostatud mitmeid ülevaateid, juhendeid ja poliitikasoovitusi.4

Pekingi naiste konverentsi 25. aastapäeva poliitilistes suunisdokumentides5 leitakse, et ideaalis 
peaksid meediaettevõtted ise tegema investeeringuid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, 
pöörama tähelepanu töö ja pereelu ühitamisele ning ahistamisvaba keskkonna loomisele. Samuti 
soovitatakse tõhustada naiste kaasamist, ennekõike IKT hariduse kaudu.

Ajakirjanduse reguleerimine väljastpoolt tulevate suunistega on problemaatiline ning võib osutada 
karuteene. Kuni ajakirjanikud ja nende organisatsioonid ise ei problematiseeri naiste ja meeste 
rolle ajakirjandusorganisatsioonis, soolist palgalõhet ning naiste kujutamist meelelahutusmeedias, 
on keeruline algatada väljastpoolt mingit muutust. Panus tuleks teha teadlikkuse kasvule ja isere-
gulatsioonile, seda ka soolise võrdõiguslikkuse temaatikas. Kui riik oleks huvitatud soolise võrd-
õiguslikkuse alase info kogumisest meediavaldkonnas ja eraldaks selleks raha akadeemiale või 
kodanikuorganisatsioonidele, võiks see algatada võimalikule iseregulatsioonile viiva debati mee-
diatööstuses.
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1… siin on naised sellised tegusad

olmeline on nende nälg …

Elo Viiding

Kes leiab armastuse, kaob vaimuna. Ei ole võimalik armastada, 
lapsi saada, eriti sünnitaja ja primaarse hoolitseja rollis, ning 

jääda (intellektuaalseks) subjektiks. /…/

Nii kaua kuni enamus naistest peab selle valikuga silmitsi seisma, 
st kuniks ei ole kardinaalselt muutunud Subjekt, kellel see 

dilemma puudub, ei ole Naine subjekt.

Mari Kiduke

Võimalik, et viimatise „Teel tasakaalustatud ühiskonda“ kogu-
miku ilmumisest saadik on turundajate loodud ideaalide ja 
meediakangelaste survel soorollide normid ahtamaks jäänud. 
Võimalik, et Eestis ei ole Naine rohkem subjekt kui kümme 
aastat tagasi, aga nähtavad muutused on ometi toimunud. 
Kõige nähtavamatele ja kõrgematele poliitilistele ametikoh-
tadele on jõudnud esimesed naised ja ka meil saavad tähe-
lepanu seksismi vastu astuvad rahvaalgatused. Meedias on 
esimest korda avameelselt sõna võtnud inimesed, kes ei iden-
tifi tseeri end soobinaarsuse raames või kes on valmis rääkima 
oma lugu, kuidas on elada kooskõlas endas tunnetatud soo-

1 Tänan Raili Marlingut, kellega peetud dialoogidest olen ammutanud ideid selle kir-
jatüki jaoks. Täpsustuste ja kommentaaride eest tänan ka Marion Pajumetsa, Katrin 
Kivimaad ja Helen Biini.

Mari-Liis Sepper1

Mari-Liis Sepper (DEA) veab 
mõttekojas Praxis soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdsete 
võimaluste valdkonda. Aastatel 
2010–2015 oli ta Eesti soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse 
kohtlemise volinik. Tema sulest 
on ilmunud mitmeid trükiseid ja 
artikleid sugude võrdsuse, tran-
sinimeste õiguste ja puudeuu-
ringute teemal. Ta on ka üks 
soolise võrdõiguslikkuse seaduse 
kommenteeritud väljaande 
autoritest.

Sooline võrdsus kümme 
aastat hiljem – mitu sammu 
edasi, mitu tagasi?
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lise identiteediga, mis ei vasta sünnil määratud soole. Samas on muutunud avaliku debati toon, 
teemad ja reeglid, kahjuks mitte avatumaks ega sisukamaks.

Soolise võrdsuse väärtus on rünnakute all
Viimasel kümnendil üha teravustunud poliitilised seisukohad ja populistlikud kampaaniad, milles 
sooga seotud teemad on sageli poolusteks jagavaks teljeks või sümboolseks sideaineks (Kováts 
et al., 2015), olid Eesti avalikus arutelus ka enne 2010. aastat. Sel kümnendil meedias toimunu on 
omamoodi déjà vu võrreldes aastatetaguse ajaga, mil soolise võrdsuse2 ja naiste õiguste eest kõne-
lejad pidid avalikus debatis taluma groteskseid mitteteaduslikke vastuargumente, sh iibesurve 
retoorikat. Nüüd on aga soolise võrdõiguslikkuse oponendid paremini organiseerunud, nende 
argumendid ja rahastus pärit rahvusvahelistest koostöövõrgustikest (Kund, 2020; Põim, 2021; Vel-
met, 2016).

Üle kogu Euroopa tegutsevad soolise võrdsuse ja feminismivastased grupid (ingl anti-gender 
groups), kes üritavad aega tagasi pöörata, võideldes traditsioonide kaitse loosungi all abordiõiguse 
piiramise eest ning naiste ja transinimeste õiguste vastu (Heinrich Böll Stiftung, 2015). Nii üha 
kahaneva demokraatiaga Ungaris kui ka Poolas, kus 2021. aasta alguses jõustus uus abordiõi-
gust miinimumini kahandanud seadus3, on nad olnud väga edukad, mitmetes teistes riikides, nagu 
Rumeenia, Ühendkuningriik, Slovakkia, on nad hoidnud avalikku debatti vaenu õhutavate vaidluste 
vangis.

Polariseerumise pinge ja ärevus sotsiaalse soo, sümboolse Feministi (ikka veel see tont!), LGBTQI 
inimeste õiguste ja isegi 1955. aastast kehtinud abordiõiguse ümber on jõudnud Eestisse pigem 
puuduliku poliitkultuuri ja populismi4, mitte rahvusliku konservatismi5 tõukel. Oleme muutunud 
poliitilisemaks – igal inimesel on seisukoht abielu sooneutraalsuse ja sisserändajate riiki lubamise 
küsimuses –, aga debateerimise oskus on jäänud samaks. Eesti on 30 aastat pärast vabanemist 
saanud n-ö postsotsialistlikumaks kui kunagi varem: suur osa inimestest, kes kohandus nõu-
kogude ajal poliitiliste õiguste ja vabaduste puudumisega, on jätkuvalt peamiselt ainelise 
maailma teenistuses ja õhukeste teadmistega inimõigustest. Muidugi võib ka väita, et üle ilma 
ollaksegi üha enam tarbijad, vähem kodanikud või poliitiliselt mõtlevad ja tegutsevad inimesed. 
Eesti ei ole selles küsimuses erand.

Poliitareenil on esil erakonnad, kes on pigem erakondi läbipaistmatult toetavate äritegelaste kui 
kodanikuühiskonna huvirühmade teenistuses.6 Kusjuures erakondi rahastavate pankurite ja ette-
võtjate hulgas on mitmeid, kelle poliitiline agenda on varjamatult sarnane anti-gender-gruppide 
seisukohtadega. Sääraste erakonnametseenide sõnul peaks Eesti ühiskond olema korraldatud 

2 Kasutan peamiselt terminit sooline võrdsus, mida loen termini sooline võrdõiguslikkus sünonüümiks. Viimast kasutatakse ka soolise 
võrdõiguslikkuse seaduses, sest seda tajutakse pigem võrdsetele õigustele viitavana, mitte samasuse või muu eksliku tähendusväljaga 
olevat. Sooline võrdõiguslikkus ja võrdsus on ometi laiema tähendusega kui pelgalt õiguste võrdsus, hõlmates ka tegeliku võrdsuse 
saavutamise eesmärki ja võrdsuse põhimõtte edendamist.

3 https://www.nytimes.com/2021/01/27/world/europe/poland-abortion-law.html.

4 Kuigi võrreldes 1990-ndatega on meie aineline heaolu tohutult paranenud, ei ole see jõudnud paljudeni. Vaesus on väljaspool sotsioloo-
gilisi tähelepanekuid ebapopulaarne teema. EKRE edu on osaliselt vaesuse ja tõrjutuse ning sotsiaalsete lõhede tagajärg, osalt teistes 
riikides toimuvate poliitiliste liikumiste ja nende retoorika kandumine Eestisse.

5 Sotsiaalne konservatism, mille tõus iseloomustab Eesti avaliku debati viimast 5–6 aastat, ei ole sündinud Eesti rahvuslusest, vaid on 
toodud piiri tagant. Eestis puudub ajas kaugele tagasi minev konservatismi traditsioon.

6 Vt nt https://salk.ee/muu/kes-rahastab-erakondi/.
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nende järgi, kel on lapsed, ja naised peaksid rahva taastootmise nimel jääma pikemaks ajaks töölt 
koju. Poliitiline infantilism, mille ulatusest annab kõige selgemalt aimu kahe Eesti kontekstis klassi-
kalise populistliku erakonna – Keskerakonna ja EKRE – toetuse määr, soodustab tahumatut poliit-
debatti ja äärmuspopulistlike ühenduste populaarsuse kasvu. Samas ei esita see poliitikutele telli-
must tasakaalustatuma ja sallivama ühiskonna kohta.

Feminism on popp
Paralleelselt üle Euroopa tajutava vastulöögiga inimõiguste kultuurile on naiste õigustele ja sooli-
sele võrdsusele apelleeriv diskursus murdnud end viimasel kümnel aastal senisest jõulisemalt Eesti 
avalikku debatti (Marling & Sepper, 2015). Esile on tõusnud kõlavahäälne feministlik aktiiv, 
kellest osa näeb soosüsteemi ebaõigluse seoseid ka muude sotsiaalsete probleemidega, sh 
keskkonna ja kliima painetega, ning LGBTQI inimeste õigusetusega (vt nt Facebooki grupp „Virginia 
Woolf sind ei karda!“7, Feministeeriumi kogukonnaveeb8). Selle kõrval on peavoolumeedias taan-
dunud tasakaalukama nn riigifeminismi ja akadeemiliste soouurijate hääl, mida varem oli rohkem 
kuulda. Kuigi ka praegu on soouurijate hulgas autoreid, kes kirjutavad trükimeedias, kasutades 
ühiskonna ja kultuuri vaatlemiseks feministlikku positsiooni ja intersektsionaalset prismat (vt nt 
Aavik, 2014; Kivimaa, 2019; Kuurme, 2015; Marling & Sepper, 2019; Pilvre, 2020; Põldsam, 2018), 
ergutavad need sõnavõtud vähem arutelule kui sensatsioonilisemad ja mustvalgemad seisukohad, 
mis avalikus debatis domineerivad.

#MeToo jõudis tänu ingliskeelses infoväljas elavatele lugejatele ning mõne ajakirjaniku (nt Laura 
Mallene, Kadri Kuulpak, Piret Karro) kaasabil ka Eestisse, kuid ei saavutanud märgatavat õigluse ees-
märki (Viik, 2019). Eesti meedias said suurte ahistamisskandaalide kontekstis sõna rohkem mehed, 
kelle vastu ahistamiskaebused esitati, ja nende advokaadid, vähem ohvrid, ning osa juhtumite puhul 
hakkas meedia arutama hoopis ohvri „süüd“. Mitmes palju tähelepanu saanud loos, mis jõudsid 
kohtusse, ei tuvastanud kohtunikud ahistamist või sai väidetav ahistaja muul moel nn õiguse, mis 
võib tekitada ahistamisohvritele mulje, et abi ega õiglust ei maksa kohtusüsteemist otsida.

Endiselt on avaliku arvamuse kujundajate hulgas vähe naisi. Isegi peamiselt naisi puudutavate 
küsimuste üle arutledes võib Eestis juhtuda, et arvamust avaldavad vaid mehed (nt Postimehe ja 
Sirbi veergudel 2018. aastal toimunud debatt sotsiaalse konstruktsiooni ja naiselikkuse üle). Femi-
nistid on ajakirjanikke selle eest mitmeid kordi kritiseerinud, soovides teada, miks ei tehta suure-
maid pingutusi, et meedias arvamuse avaldajate ridu sooliselt tasakaalustada. 2012. aastal koos-
tati selleks nimekiri naissoost teadlastest ja asjatundjatest, et kommentaaride küsimisel jõutaks ka 
naisteni.9 Kas nimekirjast ka abi on olnud, on raske öelda.

Nähtav muutus toimus meedias 2019. aastal, mil Eesti 200, Eestimaa Roheliste ja Reformierakonna 
viisid üldvalimistele vastu naissoost juhid (vastavalt Kristina Kallas, Züleyxa Izmailova ja Kaja Kal-
las). 2021. aasta alguses olid poliitikat kajastavas meedias naised esil tänu sellele, et uue valitsus-
liidu pealäbirääkijad olid Kaja Kallas ja Mailis Reps. Esimest korda Eesti riigi ajaloos sooliselt tasa-
kaalus valitsus (st Kaja Kallase 2021. aastal moodustatud valitsus) tõotab üha enam tasakaalustada 
meediapilti, mis seni on olnud sooliselt kallutatud (Ester et al., 2020).

7 https://www.facebook.com/groups/WoolfEiKarda/.

8 https://feministeerium.ee/.

9 Vt pikemalt https://naiseddotnet1.wordpress.com/2015/02/15/aktsioon-naised-teleekraanile/.
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Naised poliitika tipus, kuid esinduskogudes endiselt vähemuses
Viimasesse kümnendisse jääb Savisaare ajastu lõpp. Tema mõju on tõlgendajad hinnanud suu-
reks, väites, et parempoolne, turuliberaalne ja venevastasele rahvuslikule ideoloogiale üles ehi-
tatud Eesti on paljuski Savisaare äraspidine teene (Saarts, 2017). Viimase (sund)valikud on Saartsi 
sõnul „võimaldanud paremerakondadel domineerida Eesti poliitikas kogu taasiseseisvumisjärgse 
aja ja kinnistada ilma igasuguse tõsisema väljakutseta ühiskonnas oma rahvusliberaalset ehk rah-
vusluse ja turuliberalismi segule üles ehitatud hegemooniat“ (Saarts, 2017). Vabaduse taastamise 
järgsed valitsused on olnud soolise võrdsuse edendamisel pigem tagasihoidlikud. Võimalik, et soo-
lise võrdsusega tegelemist ei ole soosinud rahvusliberalistlikud väärtused. Vaid üksikutel ministri-
tel on õnnestunud jääda silma soolise võrdõiguslikkuse ja/või LGBTQI õiguste suhtes progressiiv-
sema retoorikaga.10 Eesti on arvatavasti ka seetõttu jätkuvalt üks väheseid EL-i riike, kel puudub 
eraldiseisva riikliku soolise võrdõiguslikkuse strateegia traditsioon.11

Mitmed võrdõiguslikkuse regulatsiooni laiendamise plaanid on läinud untsu arvatavasti ka see-
tõttu, et Riigikogus on vähe soolise võrdsuse eest seisjaid ja vähe naisi. Riigikogus kasvabki naiste 
osakaal valimistest valimisteni titesammul (poliitikast lähemalt vt Helen Biini artikkel). Enam ei saa 
ehk provotseerida Mirjam Alliku kombel küsides, millal naised poliitikast kaovad (Allik, 2010), kuid 
parlament on endiselt kaugel soolisest tasakaalust. Ehkki 2019. aasta üldvalimiste peaministri-
debatis nägime esimest korda märgilist telepilti, kus kaheksast parteiliidrist kolm olid naised, ei ole 
Riigikogus toimunud soolise tasakaalu saavutamisel läbimurret (Sepper et al., 2020).

Esimene naine presidendiametis ja Kaja Kallase juhitud sooliselt tasakaalus valitsus pole 
toonud kaasa naiste ühemõttelist aktsepteerimist kõrgeimates poliitilistes ametites, vaid 
pigem laialt levinud ja justkui vastuvõetavaks tunnistatud misogüünia avalikus debatis. Kersti Kal-
julaidile, kes on presidendi ametis Eestis esimene naine, on saanud osaks pretsedenditu hulk mis-
ogüünset sõimu. Kusjuures ka teda kaitsvad või kiitvad autorid komistavad seksismi rehale (vt nt 
Maimik, 2020). Kaljulaid, kes oli Eesti ühiskonna teravapilguline mõtestaja aastaid enne presiden-
diks saamist, oli ametis poliitiliselt keerulisel ajal, mil valitsuses oli esimest korda räuskav ja vaenu 
õhutav äärmuspopulistlik jõud. Kaljulaidi erk sotsiaalne närv ning julged väljaütlemised soopõhise 
vägivalla vastu ja LGBTQI inimeste õiguste toetuseks, mis teevad temast väljapaistva presidendi, 
ilmselgelt ärritasid Jüri Ratase teise valitsuse parem- ja vasakpopulistidest liikmeid. Oleme pidanud 
tunnistama osa poliitikute rõhutatud ja varjamata ebasümpaatiat ja austuse puudumist presidendi 
vastu – teguviis, millel ei puudu sooline varjund. Pole ehk juhus, et Kaljulaidi mantlipärijaks sai Alar 
Karis. Paratamatult tundub 2021. aasta valimisi jälginule, et Kersti Kaljulaidi ja Tarmo Soomere 
võimaliku kandidatuuri kontekstis toetas osa poliitikuid Karist kui mugavat kompromisskandidaati.

Kersti Kaljulaid ja Kaja Kallas on kauaoodatud esimesed naised presidendi- ja peaminist-
riametis. Nende töö ja eeskujuga on Eesti naistele ja tüdrukutele saadetud selge sõnum, et 
need ametid ei kuulu vaid meestele. Naiste pääs kõrgeimatele ametikohtadele võib kaasa tuua 
ka ajutise tagasilöögi – kasvõi mõtteviisi näol, et naine on ju juba selles ametis olnud, enam ei pea 
soolise tasakaalu ja võrdsuse nimel pingutama.

10 Näiteks 2017. aastal andis minister Jevgeni Ossinovski Riigikogu ees aru selle kohta, kuidas kavatseb Eesti liikuda eemale transinimeste 
soolist identiteeti patologiseerivast maailmavaatest ning võimaldada inimese soolise identiteedi õiguslik tunnustamine, mis on kooskõ-
las inimõigusnormidega. Minister Tanel Kiik kaitses 2019. aastal meedias LGBTQI inimeste õiguste eest seisvaid ühinguid ja lubas jätkata 
nende rahastamist.

11 Soolist võrdsust edendab valitsus heaolu arengukavaga, milles on koos paljud sotsiaalvaldkonna teemad.
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Mis takistab naisi juhiks pürgimisel?
Naiste vähesust tipp-poliitikas on Eestis värskelt uuritud. Poliitikas tegutsevad naised tajuvad, et 
üks takistus nende teel tipp-poliitikasse on visalt püsivad soostereotüübid, mis ulatuvad avalikust 
ruumist ka poliitiku koju, väljendudes partneri soovimatuses näha naist avaliku elu tegelasena ning 
endal suuremat vastutust koduste kohustuste täitmisel (Sepper et al., 2020). Laiemat kui naissoost 
poliitikute probleem ühitada karjääri ja pereelu hõlmab küsimus, kuivõrd oleme selja taha jätnud 
normi, mille järgi nähakse naist end teostamas eelkõige kodus. On naiste „nälg“ olmeline, nagu 
ütleb artikli alguses tsiteeritud poeet Elo Viiding, seetõttu, et neid koduväline ei huvita või ei jää 
neil muuks energiat?

14 aastat on püsinud seadus, mille alusel hüvitab riik pooleteise aasta vältel lapsevanemale töölt 
eemale jäämise. Hüvitist saavad endiselt valdavalt naised, ning isegi kui seda makstakse üha roh-
kematele isadele (vt Pirjo Turki artikkel), hoolitsevad vahel laste eest ikkagi emad, ja traditsioonili-
sest soorollist pole suudetud välja murda (Pall, 2020). Üha enam kostub ka valitsussektorist hääli, 
et vanemahüvitis on põlistanud naiste pikad karjäärikatkestused, mis takistavad ametiredelil eda-
siliikumist ja aitavad püsida sügaval palgalõhel (Turk, 2018), mis küll viimastel aastatel näitab kaha-
nemise märke, kuid on endiselt EL-i riikide suurim. Vanemahüvitis ongi äsja läbi teinud muutuse, 
toetades ka väikelaste kõrvalt tööl käimist ning isade suuremat rolli laste kasvatamisel.12

Soolisest palgalõhest on saanud käibetõde, kuid palga läbipaistvus ei ole erasektoris suurenenud 
ning suur osa palkadest kujuneb endiselt läbirääkimiste tulemusel (Aavik et al., 2020; Sepper, 2021; 
Täht, 2019). Kohtutes ei ole olnud seni märkimisväärsel määral vaidlusi palgadiskrimineerimise kui 
ühe soolise palgalõhe põhjustaja üle, mis võib näidata mitut asja: hirm tööandja vastu minna on 
endiselt suurem kui õiglusjanu, sama või võrdväärse töö eest naistele väiksema palga maksmine 
on varjatum ja vähe teada.

Sooline palgalõhe on anomaalia hariduslõhe kõrval, milles mehed on halvemuses. Kõrgha-
ridusega on kolmandik meestest, aga üle poole naistest, st naiste pingutused hariduse saamisel 
ei too piisaval hulgal kaasa kõrgemat palka ega prestiižsemat positsiooni. Endiselt on suur eriala-
valikute segregatsioon, sotsiaalteenuste kõrval tõmbab naisi ärindus ja haldus ning keskkonna-
kaitse, mehed on suures enamuses tehnikaaladel ja arvutiteadustes. Tüdrukud ja poisid eelistavad 
õppida ala, kus on ülekaalus samast soost õppijad ja mille kuvand seostub traditsiooniliselt naise-
likuks või mehelikuks peetava tööga. Ka haridussüsteem ise ei pruugi kaasa aidata laialdasemale 
soolisele võrdsusele, kuivõrd õpetajate hoiakud sugude võrdsuse ja soolisuse kohta seda ei soosi 
(vt Ülle-Marike Papi artikkel). Nõnda on digiriik Eestis prestiižne IT valdkond valdavalt meeste valit-
seda (Hämmal et al., 2020) ja idufirmade asutajate hulgas on naisi vähem kui viiendik (vt Triin Kase 
artikkel). Valitsus on selle ebakõla vähendamiseks teinud erinevaid samme, sh toetanud tüdrukute 
IT-huvi ja naiste karjääripööret.13

12 Vt täpsemalt https://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-olulisemad-muudatused.

13 Vt nt https://www.mkm.ee/et/uudised/teavituskampaania-innustab-noori-naisi-ikt-erialadel-oppima; https://www.sm.ee/et/uudised/
uuring-naisi-ja-tudrukuid-aitavad-ikt-valdkonda-tuua-naiste-inspireerivad-lood-ja.
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Võim jaguneb soo järgi
Naiste jõudmine kohtadele, kus neil on mõjuvõim ja prestiiž, on Eestis olnud raske. Võib 
isegi küsida, kas naised on sinna püsivalt kohale jõudnudki. Näiteks EIGE soolise võrdõiguslikkuse 
indeksi võimu peatüki skoor, mis väljendab naiste-meeste võrdsust poliitilise, majandusliku ja sot-
siaalse võimu omamises, on meil alla EL-i keskmise ning Euroopa edumeelseist, nagu Rootsi, Prant-
susmaa ja Soome, lahutab meid lai veelahe.14

Eestis on varjatud takistusteks naiste pääsemisel juhtkohtadele erasektori mitteformaalsed vär-
bamisprotsessid (tutvused loevad!) ja ka alternatiivne väärtussüsteem, mis formaalse diplomi, CV 
jms inimese teadmiste ja kogemuse mõõdetava skaala asemel hindab subjektiivset, määramatut 
ja populaarset – läbilöögivõimet äris, spordis ja teistel nn mehelikel aladel. Naised on viimased 
aastakümned olnud väga püüdlikud ja täpsed, et saavutada formaalne kapital (teaduskraad, töö-
aastad asutustest jms), aga ei ole arvestanud, et võim jääb endiselt nende käeulatusest välja, sest 
„poiste klubide“ omavaheline soov üksteist edutada on suur, ja just ärisektoris ei maksa formaalne 
haridus palju. Isegi teadusväljal, kus tegutsejaid mõõdetakse üha keerulisemate kvantitatiivsete 
näitajatega, käibivad soostereotüübid nii teadlaste hoiakutes kui ka teaduskorralduses (Lõhkivi, 
2015; Lõhkivi & Velbaum, 2008).

Ristuvad ebavõrdsuse kogemused
Naiste kõrval on jäänud kõige kõrgematest kohtadest poliitikas, äris ja avalikus sektoris kõrvale 
vene ja teiste mitte-eesti emakeelega inimesed (Eesti Ühiskonna …, 2021; Sepper, 2016). Et Eesti 
ühiskonnas edu saavutada, peab olema eestlane – nii leiavad Eesti ühiskonna integratsiooni mõõtva 
küsitluse järgi nii eestlased kui ka teistest rahvustest inimesed (Anniste & Sepper, 2021). Nii eest-
laste kui ka teisest rahvusest inimeste seas hindavad naised pisut sagedamini kui mehed, et nende 
töötasu on väiksem, kui oleks nende silmis õiglane (Melesk & Masso, 2021). Eestlastega ollakse 
võrdsed tarbijate, mitte kodanikena, sest enda võimalusi tajutakse võrdsena eelkõige teenustele 
ligipääsu puhul. Seevastu ühiskonnaliikmetena tajuvad teisest rahvusest inimesed endiselt, et nad 
ei ole Eestis teretulnud ning et nende võimalused ühiselu küsimustes kaasa rääkida on eestlastega 
võrreldes kasinamad (Anniste & Sepper, 2021). Vene naiste ja teiste mitte-eesti emakeelega naiste 
sotsiaal-majandusliku positsiooni ja võimaluste võrdsuse uurimisel tuleb seetõttu vaadata nii soo 
kui ka rahvuse mõju.

Kadri Aavik on uurinud soo ja rahvuse koosmõju inimese (eba)edule tööturul. Tema uurimistu-
lemuste järgi kujutavad tüüpiliselt juhid karjääriredelil edasijõudmist nii, nagu see võiks juhtuda 
igaühega, olenemata positsioonist. Eestlastest meesjuhid kasutavad edukalt oma sotsiaalset kapi-
tali ning teevad seda iseenesestmõistetavalt, säilitades positiivse enesekuvandi nii juhtide kui ka 
mitme oma identiteeditahu mõttes privilegeeritud meestena. Vene emakeelega naiste ebasoodne 
tööturupositsioon ning nende markeeritud staatus soo ja etnilise kuuluvuse tõttu jätavad aga jälje 
nende minaloomele ning narratiividele, millele oma töökogemustest jutustades toetuda. Näiteks 
ei olnud neil võimalik sellelt positsioonilt rõhutada oma tugevaid külgi ja kompetentsi töötajatena, 
sealhulgas kakskeelsust (Aavik, 2016).

Ristuvat ebavõrdsust käsitlevat ehk intersektsionaalse lähenemisega uurimistööd on Eestis seni 
tehtud vähe. Näiteks ei tea me palju vanemaealiste naiste kogemustest ja ühiskondlikust staatu-

14 Vt https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/compare-countries/power/bar.
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sest, mida mõjutavad nii naiseks olemine kui ka vanus. Uurimata on LBTQI naiste kogemused soo 
ja seksuaalse identiteedi ristumisest tõukuva ebavõrdsusega. Võrdõigusvoliniku seni ühekordseks 
jäänud katse kaardistada haavatavamaid gruppe ning töötada välja võrdõiguslikkuse mõõtmise 
mudel, mis hõlmaks soo, rahvuse, vanuse, seksuaalse identiteedi ja vajaduse korral ka muude tun-
nuste dimensiooni, kinnitas juba teada fakti, et väiksemate elanikkonnagruppide olukorra kohta 
puuduvad sageli võrreldavad andmed (Lees et al., 2016).

Vabadust mõelda (eba)võrdsusest on rohkem seal, kus võimu vähem?
Soolise võrdsuse ja feministliku mõttega näikse olevat paremini seal, kus on vähem võimu ja raha 
(sh palgaraha) – kultuurivaldkonnas, kus naised on juba varasemast minevikust loojate ja otsusta-
jatena aktsepteeritumad kui mujal. Kunstisaalist leiab sageli sotsiaalsetele valupunktidele nüans-
seeritumat vaadet kui pressist või telest. Kujutavas kunstis on tegev plejaad loojaid, kes teevad 
sooliselt tundlikke ja sotsiaalselt teravaid projekte (nt Kristina Norman, Tanja Muravskaja, Kadi 
Estland, Flo Kasearu, Minna Hint, Fideelia-Signe Roots jt) ning jätkavad 1990-ndatel ja nullindate 
alguses feministliku kunsti traditsiooni juurutanud kunstnike, nagu Mare Tralla, Marge Monko ja 
Liina Siibi tööd (Kivimaa, 2012).

Eestis on viimase kümne aasta jooksul toimunud mitmeid tähelepanuväärseid näitusi, mille kunst-
nikud ja teosed on kuraator asetanud feministlikku raami, ka siis, kui „autorid on ise vastu seisnud 
oma loomingu feminismiga sidumisele“ (Ross, 2017), värske ja nüüdisaegne pilk on aga õigusta-
nud teoste feministlikku või soouurimuslikku mõtestamist. Kumus toimus 2017. aastal Anu Põdra 
loomingule pühendatud „Haprus on vaprus“ (kuraator Rebeka Põldsam) ning 2020. aastal „Ene-
seloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ (kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas)15. 
Eneseloomise näitus keskendus 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja ühiskondlikus positsioonis 
alguse saanud ning 20. sajandil jätkunud muutustele, mida avati naiskunstnike tegevuse ja naise 
kujutamise viiside näidete kaudu. Arhitektuurimuuseum pani 2019. aastal välja näituse „Oma tuba. 
Feministi küsimused arhitektuurile“ (kuraator Ingrid Ruudi), mis küsis Eesti arhitektuurikaanoni 
kujunemise mehhanismide, naissoost arhitektide loominguga seotud stereotüüpide ning avalikku 
linnaruumi ja elamutesse sissekirjutatud rolliootuste järele. Esimeseks lesbikunstnikuks tituleeri-
tud Anna-Stina Treumundi näitus „Lilli, Reed, Frieda, Sabine, Eha, Malle, Alfred, Rein ja Mari“ (kuraa-
tor Brendt Arell) aastal 2019 kunstikeskuses Fotografiska Tallinn oli retrospektiiv varalahkunud 
kunstniku autobiograafilistele ja identiteedipoliitilistele foto- ja videoprojektidele, mille „keskseks 
tegelaseks olid heteronormatiivsete ja patriarhaalsete soorollide raamidesse mittesobituvad (nais)
subjektid“ (Kivimaa, 2019). Flo Kasearu 2021. aasta näitus „Elust välja lõigatud“ (kuraator Cathrin 
Mayer) Tallinna Kunstihoones tõi perevägivalla teema nüüdiskunsti keelt kasutades kunstisaali. 
Näituste nimekirja kõrval on tähelepanuväärsem tõik, et meedia on feministlikku kunsti kajas-
tanud analüütiliselt ja sensatsioonivabalt ehk feminismil kunstis ei ole eraldi skandaali-
väärtust, nagu sel oli 1990. aastatel. Võiks isegi küsida, kas feministlikust kunstist on saanud 
Eestis peavool.

15 Vt pikemalt https://kumu.ekm.ee/syndmus/eneseloomine-emantsipeeruv-naine-eesti-ja-soome-kunstis/.
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Võrdõiguslikkus ja soouuringud Eesti teaduses
Vähe raha ja võimu on ka Eesti teadusasutustes, iseasi kas vabadust on ülikoolides juurde tulnud 
või bürokraatia pealetungil veelgi vähemaks jäänud. Neoliberalistlik turu- ja müügiloogika, mis on 
imbunud ka teadusasutustesse, ei ole alati leidnud eest kriitilist vastupanu (Aavik & Marling, 2018). 
Nii ei pruugi ülikoolis töötavad teadlased oodata ülikoolidelt aktiivset tegevust soolise võrdsuse 
edendamiseks (Aavik, 2017).

Naissoost teadlaste klaaslagi ongi Eestis madalal – juba B-taseme ametikohtadel (kaasprofes-
sor või dotsent) on neid hoolimata naiste parematest saavutustest kõigil kraaditasemetel vähem 
kui mehi. Naised jäävad pidama lektorite ja assistentide ametikohtadele ja professoritest on neid 
vaid neljandik (Urmann et al., 2020) (vt ka Anne Kahru ja Loone Vilumaa artikkel). Tartu Ülikooli 
senatis on 2021. aasta juuni seisuga 16 professori ja dotsendi hulgas naisi ja mehi täpselt poo-
leks, st sooline tasakaal on saavutatud. Eesti Teaduste Akadeemias on aga endiselt naised väike 
vähemus (71-st Eesti liikmest 6 on naised; kõik 21 välisliiget on mehed). 19-liikmelises teaduspolii-
tika komisjonis on naisi 5 ning 20-liikmelises Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogus on 8 naist. 
Valitsust nõustava Teadus- ja Arendusnõukogu nimeliste liikmete seas on kõik peale ühe liikme 
mehed (nõukokku kuuluvad ka ministrid, kellest kirjutamise hetkel on 3 naised).16

Kui Eesti Teadusagentuuri (ETAg) tellitud uuring soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Eesti teaduses 
(Urmann et al., 2020) maalib ülikoolides valitsevast soolisest ebavõrdsusest lohutu pildi, siis posi-
tiivseks on ETAg-i enda pingutused soolise võrdsuse edendamisel, nagu mentorlusprogramm nais-
soost teadlastele17 ja soolise võrdsuse kava koostamine ühele teadusasutusele.18 ETAg on ka endale 
koostanud soolise võrdõiguslikkuse kava ning selle järgi aasta jagu tegutsenud.19 Samuti koostavad 
mitmed ülikoolid ja ka ministeeriumid endale soolise võrdõiguslikkuse kavasid, mis on EL-i uues 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis „Euroopa horisont“ osalemise eeldus.20

Ülikoolide ja teadusasutuste kui organisatsioonide võrdõiguslikkuse olukorra kõrval on huvitav 
teada, kui hästi on sooline (eba)võrdsus teadusuuringute teemade kontekstis esindatud, samuti 
kuivõrd kasutavad Eesti teadlased uurimisel nn sooprismat. Ülikoolides ei ole seni tekkinud 
soouuringute institutsioone mahus, mida võis loota 1990-ndate lõpul. Tartu Ülikoolis õpetab 
professor Raili Marling, kelle huvide seas on soouuringud, lisaks oli aastatel 2014–2017 ühiskonna-
teaduste instituudis kaks poole koormusega soouuringute lektori kohta, kuid eraldi soouuringute 
eriala siiski Tartus õppida ei saa. Tallinna Ülikoolis töötab soouuringute dotsent Kadri Aavik ning 
loodud on soouurijate ja queer-teooria uurimisrühm, kuid esialgu ei ole ka Tallinna Ülikoolist või-
malik omandada soouuringutes akadeemilist kraadi. Kuna soouuringutele keskendunud institut-
siooni ei ole, on soouurijad hajunud eri ülikoolide teaduspersonali sekka. Ehkki eraldiseisev insti-
tutsionaalne tugi puudub, on Eesti teadusmaastikul arvestatav soouurimuslik tekstikorpus. Alates 
1990-ndatest on sooperspektiivi kasutanud rohkem keele- ja kirjandusteadlased (nt Eve Annuk, 
Mirjam Hinrikus, Tiina Ann Kirss, Leena Kurvet-Käosaar, Eneken Laanes, Raili Marling).

16 https://www.riigiteataja.ee/akt/326112019002.

17 Vt pikemalt https://www.etag.ee/eesti-teadusagentuur-korraldab-naissoost-noorteadlaste-mentorlusprogrammi/.

18 Vt täpsemalt https://www.etag.ee/tegevused/sooloime/gearing-roles/.

19 Vt https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/09/ETAg-soolise-v%C3%B5rd%C3%B5iguslikkuse-kava.pdf.

20 Vt täpsemalt https://www.etag.ee/soolise-vordoiguslikkuse-kava-noue-el-i-teadusuuringute-ja-innovatsiooni-raamprogrammis-euroo-
pa-horisont/.
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Lisaks Eesti ülikoolides tegutsevatele soouurijatele ja feministlikku perspektiivi kasutavatele tead-
lastele on teistes riikides tegutsemas ja ka Eestiga seotut uurimas mitmeid Eesti päritolu tead-
lasi, nagu Redi Koobak, kes on uurinud muu hulgas Eesti feministide lugusid feministiks saamisel 
(Koobak, 2018) ning koos Raili Marlinguga mõtestanud Kesk- ja Ida-Euroopa feministliku mõtte 
paiknemist ja pingeid Lääne feministlikul mõtteväljal (Koobak & Marling, 2014). Eesti feminismi 
nõukogude perioodi järgset geopoliitilist konteksti on avanud ka Eve Annuk (2019).

Keele- ja kirjandusuurijate kõrval on sooprisma enam kasutusel sotsioloogide seas (nt Kadri Aavik, 
Marion Pajumets, Triin Roosalu). Kadri Aavik ja Marion Pajumets on näiteks põiminud soouurin-
gute vaatenurga keskkonna ja loomaõiguse teemadega (Aavik, 2021; Pajumets & Hearn, 2021). 
Siiski napib Eestis uurimistöid, mis käsitleks soo- ja keskkonnaküsimuste kokkupuutepunkte ja/või 
lähtuks ökofeministlikust perspektiivist (vt Kadri Aaviku artikkel). Soouuringud ei ole kanda kinni-
tanud ka õigusteadlaste seas.

Kunstiteadlaste, -kriitikute ja -õpetlaste seas on Katrin Kivimaa, Ingrid Ruudi, Kai Stahli, Reet Varb-
lase, Marge Monko jt kõrvale kasvamas uus põlvkond, kes mõtestab ja uurib kunsti sootundliku 
perspektiiviga (nt Tiiu Parbus ja Rebeka Põldsam).

Ka paljudes teistes distsipliinides on teadlasi, kes rakendavad oma uurimisvaldkonnas soouurin-
gute metoodikat ja mõisteid, nt usuteaduses professor Anne Kull, haridusteaduses dotsent Tiiu 
Kuurme ja tema õpilased, teadusfilosoofias kaasprofessor Endla Lõhkivi.

Soouuringute noorem sõsar, queer-uuringud teevad Eestis esimesi samme. Uku Lember (2018) on 
uurinud queer’i eluilma hilisemas Nõukogude Eestis. Andreas Kalkun on ulatusliku seto kultuuri ja 
seto naiste uurimise kõrval (Kalkun, 2014, 2020) vaadelnud heteronormi mitte mahtuvate inimeste 
elu Eesti talupojaühiskonnas ja 20. sajandi alguse Eesti ajakirjanduse keelekasutust homoseksuaal-
suse sõnastamisel (Kalkun, 2018, 2019). Rebeka Põldsam (2020) on analüüsinud teise maailmasõja 
eelses ajakirjanduses ilmunud LGBTQI inimeste lugusid.

Soouurijaid on seega väga mitmes distsipliinis ning paljud teemad saavad läbi sooprisma teadusli-
kult uuritud. Tuntud ja palju avaldanud teadlastel napib aga järelkasvu, mis võib olla soouuringute 
kui eraldi distsipliini vähese institutsionaliseerituse tagajärg.

Lõppsõna
Joe Bideni võit 2020. aasta presidendivalimistel USA-s ja Eesti esimene sooliselt tasakaalus valitsus, 
mille moodustas peaminister Kaja Kallas, tuletavad meelde, et misogüünsed ja despootlikud valit-
sused tulevad ja, õnneks, ka lähevad. Trumpismi ja Eestis esimest korda äärmusparteiga valitsuse 
tegemise õppetund on lihtne – õigusriigi, naiste ja vähemuste õiguste ajaloolised võidud ei ole 
kivisse raiutud, neid võib tabada tagasiminek, kui nende eest ei seista. Eestis ei ole demokraatia ja 
inimõiguste traditsioon piisavalt tugev, et võiks muretult pealt vaadata populistlike ja inimõigus-
vaenulike poliitjõudude möllamist. Lisaks ebasoodsale poliitilisele kliimale võib soolise võrdsuse 
alal seni saavutatu tagasi keerata COVID-19 pandeemia. Karta võib, et üleilmne kriis avaldab naiste 
positsioonile ühiskonnas negatiivset mõju veel ka aastate pärast, kui kriisist taastumisel soolisele 
võrdsusele tähelepanu ei pöörata.
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