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Lühiülevaade

Magiströö on ajendatud autori uudishimust ja mõistmise vajadusest, kuidas igapäeva
meediamaastiku ja -tarbimise kontekstis kujundatakse lugejate arusaamu ja seisukohti erinevate
teemade kajastamisel. Sellest ajendatult on analüüsimiseks valitud teema, mis pole autorile
teadaolevalt varem Eesti poliitilisi skandaale puudutavates uuringutes käsitletud, nimelt soo
aspekti. Sellepärast on tegemist uurimist vääriva teemaga, mis ühtlasi võimaldab edaspidi
teemasse veelgi süveneda.
Poliitilisi skandaale, sooteemalisi uuringuid ning soostereotüüpse meediakajastuse alaseid
uuringuid on pikka aega läbi viidud peamiselt Skandinaavias (s.o Norra, Rootsi, Taani), kuid
see on sooliselt üks kõige võrdõiguslikumaid kontekste üldse ning uurimist vääriks ka, milline
on poliitiliste skandaalide sooline dimensioon Eestis, mis oma väärtusruumilt rohkem Kesk- ja
Ida-Euroopasse kuulub. Käesolevas töös uuriti, kuidas raamistab Eesti meedia skandaali
sattunud nais- ja meespoliitikuid ning milliseid soospetsiifilisi konstrukte kasutatakse, ja samuti
seda, milliseid strateegiaid poliitikud ise kasutavad.
Vaatluse alla võeti Ester Tuiksoo) ja Villu Reiljani finantsskandaali juhtum. Kristiina Ojulandi
(1.-14.02.2005) ja Margus Hansoni (8.-10.11.2004) võimuskandaali juhtum.
Mailis Repsi (18.08-15.09.2005) ja Andrus Ansipi (8.-13.02.2012) repliigiskandaali juhtum.
Töö on teostatud meediatekstide analüüsina.
1. Kuidas meedia raamistab skandaali sattunud nais- ja meespoliitikuid ning milliseid
soospetsiifilisi konstrukte kasutatakse?
Meedia raamistab skandaali sattunud nais- ja meespoliitikuid erinevalt. Meespoliitikuid
peetakse stereotüüpselt enesekindlaks, sitkeks ja hinnatakse nende teadlikkust. Juhul kui
naispoliitikud käituvad sarnaselt, võidakse seda naispoliitikute vastu ära kasutada – enamasti
on see meediale kasulik, kuid poliitikule kahjulik. Käesolevas töös leiti, et kolmest
naispoliitikust kahel (Kristiina Ojulandil ja Mailis Repsil) esines spetsiifiline kontekst, mis John
B. Thompsoni (2000) järgi tähendab, et mõned indiviidid on skandaalitundlikumad kui teised
ja neid võib meedia rohkem rünnata. Põhjuseks võib olla indiviidide positsioon, saavutused või
valdkonnad, mis võrreldes teistega on palju nähtavamad ning skandaalide suhtes
haavatavamad. Töös leiti, et naispoliitikutele (Kristiina Ojuland ja Mailis Reps) heideti ette
juhi- või ametialaste võimete puudumist või selle tagasihoidlikku olemasolu. Töös selgus, et
lisaks tagasihoidlikele juhivõimetele, raamistas meedia naispoliitik Mailis Repsi ohvrina,

kellele on liiga tehtud. Võrreldes meespoliitikutega, kajastas meedia naispoliitikute tegevust
rohkem sünonüümide (nt „pigilind“) või metafooride (nt „sõjategevus“, „vastastel jääb minu
veri nägemata“) kaudu ning raamistas skandaalide uudislugusid „skandaalsemate“
pealkirjadega. Naispoliitikutele heideti ette juhi- ja ametialaste võimete puudumist või selle
tagasihoidlikku olemasolu. Analüüsi käigus selgus, et meedia kasutas naispoliitikute
kajastamisel

topeltstandardeid.

Selle

tulemusel

kui

naispoliitikud

demonstreerisid

stereotüüpselt meespoliitikute omistatud käitumist, siis meedia kasutas seda kohe ära
naispoliitiku vastu ning mõistis n-ö karmimalt hukka. Naispoliitikud on omamoodi
topeltstandardite (bouble binds) tõttu lõksus, kuna ühelt poolt eeldatakse naisliidritelt
meespoliitikutele omistatud enesekindlust ja autoriteetsust, tugevust ning teadmisi, kuid teiselt
poolt oodatakse, et naispoliitikud täidaksid n-ö traditsioonilist feminiinset rolli.
2. Milliseid sarnasusi ja erinevusi esineb soo pinnalt skandaalide arengus Ester Tuiksoo ja
Villu Reiljani, Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni ning Mailis Repsi ja Andrus Ansipi
näitel?
Erinevate skandaalijuhtude soo aspekti sarnasuste ja erinevuste võrdluses on võimalik
järeldada, et naispoliitikuid kajastati ebaõiglasemalt ja süüdistati rohkem kui meespoliitikuid.
Näiteks Ester Tuiksoo süüdimõistva kohtuotsuse järel püüdis poliitik esile kutsuda teiste
kaastunnet või demonstreeris, et talle on kohtus liiga tehtud kuna ei arvestatud olulist
tõendusmaterjali. Näiteks Kristiina Ojulandi skandaali meediakajastust iseloomustab
isikukesksus, siis Margus Hansoni skandaal oli teemakeskne (riigisaladuse kaitse seadus).
Võrreldes Margus Hansoniga, oli Kristiina Ojuland suurema meedia rünnaku all ning tema
skandaalis esines topeltstandardeid ja ühtlasi oli skandaali arengus võimalik esile tuua
personaalse süü küsimus. Mailis Repsi skandaalis süüdlase konstrueerimise faasis leiti, et
Mailis Repsi Marimaa visiidil väljaütlemine oli Eesti poliitikute kümne aasta suurim
välispoliitiline läbikukkumine. See väide kinnitas soostereotüüpset suhtumist ning ühtlasi seati
sellega kahtluse alla Mailis Repsi juhi- ja ametialased võimed.

3. Kuidas nais- ja meespoliitikud peale skandaali ilmnemist avalikkusega suhtlevad?

Skandaali jooksul rakendasid poliitikud erinevaid kaitsestrateegiaid või siis kombineerisid
strateegiaid omavahel. Naispoliitikutele oli iseloomulik lüüasaamise ja õigustamise

(justification) kaitsestrateegia rakendamist, siis meespoliitikud eelistasid ametist tagasiastumise
teoga tunnistada valestitegemist. Sarnaselt naispoliitikutele, pidasid ka meespoliitikud tõhusaks
kaitsestrateegiaks õigustamist (justification).

Summary
Gender and scandal: Gender in the coverage of media scandals
This Master’s thesis was inspired by the author’s curiosity regarding and need to comprehend
how readers’ understandings and positions are shaped in the context of the everyday media
landscape and media consumption in coverage of various topics. Resulting from this, the subject
selected for analysis was one which, to the best knowledge of the author, had not previously
been examined in studies of Estonian political scandals: the aspect of gender. As such, the
subject in question is one worthy of study which will also enable more in-depth research into
the field in future.
The research questions set for the thesis overlap somewhat with previous studies of the
treatment of political scandals and the role of the media in shaping scandals, but the unique
perspective which the thesis adopts and the added value which it provides pertain to the aspect
of gender. While as recently as 20 years ago women still only made up a modest proportion of
politicians, the participation and role of women in politics today has increased significantly. It
should also be borne in mind that gender and the way it is treated have evolved over time, with
the role of women in politics changing as a result.
The aim of this Master’s thesis was to clarify how political scandals involving female politicians
are construed in the Estonian media compared to those involving male politicians. Herein the
thesis examines what aspect gender takes in media channels’ coverage.
The research also focuses on what marks male and female politicians out when they find
themselves embroiled in political scandals, based on the following three research questions:
1. How does the media frame male and female politicians who have become embroiled in
scandals and what specific gender constructs are used?
2. What similarities and differences are there at the gender level in the development of the
scandals involving Ester Tuiksoo and Villu Reiljan, Kristiina Ojuland and Margus
Hanson and Mailis Reps and Andrus Ansip?
3. How do male and female politicians communicate with the general public once news of
a scandal breaks?

Comparative answers are found to all three questions. Similar and different markers of scandals
involving male and female politicians are described, as is the gender role and gender as an
independent variable, as well as how gender influences the course and coverage of a scandal.
The selection of the scandals was based on the fact that they should represent three different
types of scandal, that they should be equivalent in terms of their nature and results and that
those embroiled in the scandals should be of different genders:
The financial scandals involving Ester Tuiksoo (12 December 2008-12 May 2009 and 2 July
2014) and Villu Reiljan (5-8 October 2006)
The authority scandals involving Kristiina Ojuland (1-14 February 2005) and Margus Hanson
(8-10 November 2004)
The comment scandals involving Mailis Reps (18 August-15 September 2005) and Andrus
Ansip (8-13 February 2012)
In forming the sample, the basis was the five characteristics of political scandals expounded by
Thompson (2000).
Secondary data were used in data collection, and the data analysis method used for the study
was qualitative content analysis. The data were sourced from media texts returned in searches
of the online editions of Estonia’s two biggest daily newspapers, Postimees and Eesti Päevaleht
(including Delfi). The data collection and analysis methods used for the study were qualitative.
The method adopted to resolve the research problem was a qualitative comparative study,
analysing comparable cases in depth.
This Master’s thesis will try to answer the following questions:
4. How does the media frame male and female politicians who have become
embroiled in scandals and what kind of gender-specific constructs are used?
The media frames male and female politicians who become embroiled in scandals differently.
Male politicians are generally regarded as confident and tough and are valued for their
knowledgeability. If female politicians act similarly, it can be used against them – this is mostly
useful for the media, but harmful to the politician. In this thesis, it was found that two of the
three female politicians studied (Kristiina Ojuland and Mailis Reps) were surrounded by a
specific context, which, according to John B. Thompson (2000), means that certain individuals
are more sensitive to scandals and could be attacked more by the media. This may be due to the

individual’s position, accomplishments or field, which may be more visible compared to those
of others and more vulnerable to scandals. The thesis found that these female politicians
(Kristiina Ojuland and Mailis Reps) were accused of demonstrating and having modest or
insufficient leadership and professional skills. The study revealed that in addition to pointing
out her modest leadership abilities, the media framed female politician Mailis Reps as a victim
who had been wronged. Compared to male politicians, the media used more synonyms (e.g.
pigilind (a luckless person) or metaphors (e.g. sõjategevus (warfare), vastastel jääb minu veri
nägemata (the enemy will not see my blood)) and framed news stories on the scandal with more
scandalous headlines when covering the activities of female politicians. The female politicians
were accused of demonstrating and having modest or insufficient leadership and professional
skills. The analysis showed that the media used double standards in covering female politicians.
As a result, if a female politician showed behaviour stereotypically associated with male
politicians, the media immediately used it against the female politician and condemned her
more severely. In a way, female politicians are caught in a double bind as on the one hand,
female leaders are expected to show the confidence, authority, strength and knowledge
associated with male politicians, but on the other hand, they are expected to fulfil the traditional
feminine role.
5. What similarities and differences are there at the gender level in the development
of the scandals involving Ester Tuiksoo and Villu Reiljan, Kristiina Ojuland and
Margus Hanson and Mailis Reps and Andrus Ansip?
By comparing the similarities and differences in the gender aspect of the scandals, it can be
concluded that the female politicians were depicted more unfairly and received more blame
than male politicians. For instance, following the conviction of Ester Tuiksoo, the politician
sought to evoke compassion or to show that she has been wronged by the court, as important
evidence had not been taken into account. While the media coverage of the Kristiina Ojuland
scandal was characterised by its focus on the person in question, the Margus Hanson scandal
focussed on the topic (the State Secrets Act). Compared to Hanson, Ojuland was attacked by
the media more severely and her scandal involved double standards. Additionally, the question
of personal guilt was able to be highlighted in the development of the scandal. When construing
the culprit in the Mailis Reps scandal, it was found that Reps’ comments during her visit to the
Mari El Republic constituted the biggest foreign policy failure by an Estonian politician that
decade. This confirms a gender-stereotypical attitude, and this was also used to call Reps’
leadership and professional skills into question.

6. How do male and female politicians communicate with the general public once
news of a scandal breaks?
In the course of the scandals, the politicians implemented different defence strategies or
combined strategies. While the female politicians often applied defeat-and-justification defence
strategies, the male politicians preferred to admit to their wrongdoing through the act of
stepping down. Similarly to the female politicians, the male politicians saw justification as an
effective defence strategy.
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Sissejuhatus
Magistritöö on ajendatud autori uudishimust kui ka mõistmise vajadusest, kuidas igapäeva
meediamaastiku ja -tarbimise kontekstis kujundatakse lugejate arusaamu ning seisukohti
erinevate teemade kajastamisel. Sellest ajendatult on analüüsimiseks valitud teema, mis pole
autorile teadaolevalt varem Eesti poliitilisi skandaale puudutavates uuringutes käsitletud,
nimelt soo (gender) aspekt. Seepärast on tegemist uurimist vääriva teemaga, mis ühtlasi
võimaldab edaspidi valdkonda veelgi süveneda.
Poliitilisi skandaale, sooteemalisi uuringuid ning soostereotüüpse meediakajastuse alaseid
uuringuid on pikka aega läbi viidud peamiselt Skandinaavias (s.o Norra, Rootsi, Taani), sest
sooliselt üks kõige võrdväärsemaid kontekste üldse ning uurimist vääriks ka, milline on
poliitiliste skandaalide sooline dimensioon Eestis, mis oma väärtusruumilt rohkem Kesk- ja
Ida-Euroopasse kuulub. Sellest johtuvalt tuginevad selle magistritöö poliitilise skandaali
teoreetilised lähtekohad Skandinaavia autoritele: peamiselt John B. Thompson, samuti Sigurd
Allern ja Ester Pollack, Robert Ekström ja Tor-Erik Johansson jt. Varem on Eesti poliitilisi
skandaale uuritud näiteks Tallinna Ülikoolis Kairi Andressoni magistritöös (2014) „Eesti
ministrite tagasiastumised aastail 2000 - 2012 analüüsituna läbi poliitiliste skandaalide
teooriate“, mis käsitleb poliitilise skandaali teooriat, vaadates 17 ministri tagasiastumise
dünaamikat ja erinevaid tendentse, mis on omased nii Eesti meediale kui ka poliitilistele
skandaalidele.
Samalaadse sisuga uurimuse kaitses Tartu Ülikoolis Taavi Eilat (2016) – “Klaperjaht, mis ei
lõpe kunagi?” - Meedia roll poliitiku avaliku tegevuse kujundajana poliitiliste skandaalide
näitel. Töös analüüsiti kahte poliitilist skandaali - Siim Kallase loobumine peaministriks
pürgimisest ja Jürgen Ligi repliigikandaal ning analüüsiti meedia rolli poliitiku avaliku
tegevuse kujundajana poliitilises skandaalis. Mainitud uurimused käsitlevad poliitilise
skandaali teooriat, kuid esimesel juhul (Kairi Andressoni töö) on teemakäsitlus politoloogiakeskne, vaadates erinevaid tendentse, mis viisid skandaalis osalejad tagasiastumiseni, ning
teisel juhul (Taavi Eilati töö) klassifitseerub töö ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valdkonda,
keskendudes meedia rollile skandaalis osalevate poliitikute kuvandi kujundamisel. Töö
uurimisküsimused haakuvad osaliselt varasemate uuringutega poliitilise skandaali käsitlusest
ja meedia rollist skandaalide kujundajana, siis uudne vaatenurk ning lisaväärtus seisneb soo
aspektil. Kui veel mõni aeg tagasi võis märgata poliitikas naispoliitikute tagasihoidlikku
osakaalu, siis võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on naispoliitikute osalemine ja roll
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poliitikas märkimisväärselt tõusnud. Silmas tuleb ka pidada, et sugu ja selle käsitlemine on aja
jooksul muutunud, seejuures on naiste roll poliitikas hakanud teisenema.
Magistritöö eesmärk on selgitada, kuidas Eesti meedias on konstrueeritud naispoliitikute
poliitilisi skandaale võrdluses meespoliitikutega. Seejuures vaadatakse, milline on soo aspekt
meediakanalite kajastuses.
Uurimistöös keskendutakse ühtlasi sellele, millised on nais- ja meespoliitikute eripärad
poliitilistesse skandaalidesse sattumisel, lähtudes kolmest järgmisest uurimisküsimusest:
1. Kuidas raamistab meedia skandaali sattunud nais- ja meespoliitikuid ning milliseid
soospetsiifilisi konstrukte kasutatakse?
2. Milliseid sarnasusi ja erinevusi esineb soo pinnalt skandaalide arengus Ester Tuiksoo ja
Villu Reiljani, Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni ning Mailis Repsi ja Andrus Ansipi
näitel?
3. Kuidas nais- ja meespoliitikud pärast skandaali ilmnemist avalikkusega suhtlevad?

Kõigile küsimustele leitakse vastuseid võrdlevalt. Kirjeldatakse naissoost ja meessoost
poliitikute skandaalide sarnaseid ja erinevaid tunnuseid, soo-rolli ja sugu kui sõltumatut
muutujat ning kuidas sugu mõjutab skandaali kulgu ja kajastamist.
Skandaalide valikul lähtuti sellest, et esindatud oleks kolme erinevat tüüpi skandaale, et need
oma sisult ja tulemustelt võrdsed oleks ja skandaali sattunud oleks eri soost:


Ester Tuiksoo (12.12.2008-12.05.2009 ja 2.07.2014) ja Villu Reiljani (5.-8.10 2006)
finantsskandaali juhtum.



Kristiina Ojulandi (1.-14.02.2005) ja Margus Hansoni (8.-10.11.2004) võimuskandaali
juhtum.



Mailis Repsi (18.08-15.09.2005) ja Andrus Ansipi (8.-13.02.2012) repliigiskandaali
juhtum.

Valimi moodustamisel on lähtutud Thompsoni (2000) poliitilise skandaali viie tunnuse
käsitlusest.
Andmekogumisel kasutatakse sekundaarandmeid ning uurimise andmeanalüüsi meetod on
kvalitatiivne sisuanalüüs. Andmed pärinevad meediatekstidest, mis on kogutud Eesti suurimate
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päevalehtede Postimehe ning Eesti Päevalehe (sh Delfi) veebiväljaannete veebiotsinguga.
Uurimuse

andmekogumis-

ja

analüüsimeetodid

on

kvalitatiivsed

ning

püstitatud

uurimisprobleemi lahendamise meetod on kvalitatiivne võrdlevuuring, analüüsitakse
võrreldavaid juhtumeid sügavuti.
Töö on ülesehitatud kolmeosalisena: – teoreetiline, metoodika- ja empiiriline osa. Esimeses
osas antakse ülevaade peamiste autorite teooriatest ning lähenemistest. Peatükk koosneb
kolmest erinevast, kuid samal ajal üksteist täiendavatest teemaplokkide käsitlustest – poliitiline
skandaal, meedia raamistamine, ja soo raamistamine.
Teises osas tutvustatakse metoodikat, alapeatükkides keskendutakse uuringudisainil,
kirjeldatakse valimit ning andmekogumis- ja analüüsimeetodeid, antakse ülevaade
kvalitatiivsest andmeanalüüsist, meetodi positiivsetest ja negatiivsetest aspektidest. Teise osa
lõpetab kategooriate operatsionaliseerimise kirjeldus.
Kolmandas, empiirilises osa vastatakse töös püsitatud uurimisküsimustele.
Töö kokkuvõtte ja järelduste peatükis tehakse järeldusi püsitatud uurimisküsimuste osas,
arutletakse tulemuste üle ja esitatakse võimalusi, kuidas teemat edaspidi uurida.
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1. TEOREETILINE OSA
2.1 Teooria ülesehitus
Soo aspekti uurimiseks ja paremaks mõistmiseks poliitilistes skandaalides, ja mõistmaks,
missugust rolli meedia poliitilistes skandaalides mängib, on kõigepealt vajalik avada
teoreetiline arusaam poliitilisest skandaalidest, täpsemalt selle definitsioon ja problemaatika.
Teoreetiliste lähtekohtade esimeses osas käsitletakse poliitilise skandaali olemust – vaadatakse
mõistet ja tunnuseid. Seejärel peatutakse poliitiliste skandaalide liikidel ja tekkepõhjustel.
Kirjeldatakse vahendatud (mediated) skandaali olemust ning ajakirjanike ehk meedia rolli
selles. Antakse ülevaade poliitilise skandaali viieastmelise faaside mudelist ning lõpuks
selgitatakse poliitikute erinevaid kaitse- ja ülestunnistusstrateegiaid.
Teroteetiliste lähtekohtade teises osas peatutakse meedia raamistamise teoorial – selgitatakse
uudiste raamistamise mõistet ja kriteeriumeid, meedia raamistamise tüpoloogiat ja uudiste
raamistamise mehhanisme.
Teoreetilise käsitluse kolmandas osas vaadatakse soo raamistamist meedias – soo mõistet ja
soo konstrueerimist, soostereotüüpe, soospetsiifilist käitumist ning tutvustatakse üldist- ja
juhtumipõhist soolist meediakajastust.

2.1.1 Poliitilise skandaali mõiste ja tunnused
Teadaolevalt esimest korda kasutati sõna „skandaal“ 16. sajandi Inglismaal, kuid sarnased
sõnad ilmnesid enam-vähem samal ajal ka teistes keeltes (hispaania keeles escándalo, portugali
keeles escandalo, itaalia keeles scandalo). 16. ja 17. sajandil oli sõna „skandaalil“ kaks
peamist klassifikatsiooni. Esiteks, kasutati seda religioosses kontekstis, mis viitas usuliidrile,
kes on religiooni kompromiteerinud või midagi teinud, mis takistab religiooni usaldust või
tõekspidamisi. Hilisemas kasutuses säilib tähendus, mille algupära tuleneb Kreekast, on
skandaalil moraalse eksimuse või komistuskivi tähendus. Teiseks, sõnakasutul on ilmalik
loomus, mis seostub ropendava või laimava tegevuse/ütlusega, mis riivab moraalseid tundeid
või sündsustunnet (Thompson, 2000, lk. 12-13). Kaasajal haakub „skandaal“ moraalse
üleastumise arusaamaga, millel pole otsest seost religioosse kontekstiga. Üks olulisemaid
poliitilise skandaali uurijaid Thompson (2000) leiab, et skandaal „viitab tegevusele või
sündmusele, mis sisaldab teatavat üleastumist ning üleastumisest saavad teised teada ja see
toob kaasa avaliku reaktsiooni“ (samas, lk. 13).
Täpsemalt pakub Thompson (2000) poliitilise skandaali defineerimiseks viite tunnust.
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1. Kindlatest väärtusnormidest ja moraalikoodidest üleastumise ilmnemine või olemasolu.
2. Ilmnemine või olemasolu sisaldab saladuse või varjamise elemente, kuid neid teatakse
või usutakse teiste poolt olemasolevat.
3. Keegi asjasse puutumatu taunib tegevust või on sündmusest ja üleastumisest solvunud.
4. Keegi asjasse puutumatu väljendab avaliku hukkamõistu teel antud sündmuse või
tegevuse suhtes rahulolematust.
5. Sündmuse avalikukstulek ning hukkamõist kahjustab vastutavate inimeste mainet
(Thompson, 2000, lk. 13-14).
Poliitilise skandaali puhul on oluline mõista, et skandaali teeb poliitiliseks selle poliitiline liider
või figuur. Poliitilise skandaali olemuse mõistmiseks pole võimalik keskenduda üksnes
poliitilisele liidrile või figuurile, vaid arvesse tuleb võtta ka sotsiaalseid suhteid ja institutsioone
ning tingimata tuleb poliitilises skandaalis näha indiviidide mingisugusest normist üleastumist.
Meedia esitleb end avalikkusele moraalivalvurina (Thompson, 2000, lk 91; Allern ja Pollack,
2012, lk. 17).

2.1.2 Poliitilise skandaali liigid ja tekkepõhjused
Thompson (2000) eristab kolme liiki skandaale: finants-, võimu- ja seksiskandaalid.
Thompsoni skandaalide liike on Ekström ja Johansson täiendanud (2008) repliigiskandaaliga
(talk scandal).
Järgnevalt vaadatakse lähemalt finants-, võimu- ja repliigiskandaali iseloomulikke tunnuseid,
jättes kõrvale seksiskandaali käsitluse, kuna see skandaaliliik ei kuulu siinses töös vaatluse alla.
Finantsskandaal on poliitilisel väljal põhinev süüdistus raha väärtarvituse või mõne teise
finantsi mittesihipärases kasutamises. Tavaliselt kaasneb sellega poliitilise ja majandusliku
võimu varjatud seoste avalikuks tegemine ning seosed, mida peetakse ebasobivaiks ja mis
paljastatakse, paisuvad skandaaliks (Thompson, 2000, lk. 159). Poliitilise finantsskandaali all
peetakse silmas erinevaid rikkumisi.

7

Thompson on klassifitseerinud neli rikkumise liiki:
1. Kohatu majanduslike ressursside (raha, kingitused jne) vahetus, mille eesmärk on
mõjutada poliitilisi otsuseid või tulemusi (st altkäemaks).
2. Avaliku raha vargus, pettus või informatsiooni väärkasutus isikliku omakasu eesmärgil.
3. Isiklikud, deklareerimata finantshuvid, millest võivad tekkida konfliktid või nähakse
konflikti siis, kui poliitikutel on vastutus ja kohustused.
4. Erinevat liiki valimiskorruptsioon ja ametiseisundi kuritarvitamine, k.a altkäemaks
valimistel, võltsimine ja kampaaniarahade seadusvastane omastamine (samas, lk. 160).
Finantsskandaali näiteid polegi vaja kaugelt otsida, näiteks 17. novembril 2020 avaldas
Õhtulehte uurimus, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps kasutab ministeeriumi vara ja
autojuhti laste kooli sõidutamisel. Lisaks olid nad uurinud ministrilt, kas ka Horvaatiasse sõites
kasutas minister ametiautot, millele Mailis Reps vastas, et seda ta ei teinud. Hiljem tunnistas
Reps, et käis juunis 2018 ministeeriumi autoga puhkusereisil Horvaatias tööajast. Puhkust ta
selleks ajaks ei vormistanud, samas oli tal kokkulepe vabadeks päevadeks ületundide eest.
Repsi sõnul juhtis ta autot ise ja maksis ka kütuse eest ise. 20. novembril teatas Reps, et astub
skandaali tõttu ministriametist tagasi (31.12.2020, Postimees).
Võimuskandaaliga on tegemist juhul, kui poliitilist võimu väär- või kuritarvitatakse. See
põhineb poliitikute väidetaval seadusvastasel tegevusel või otsitakse võimalust, kuidas
reeglitest mööda hiilida (samas, lk. 196).
Repliigiskandaaliga on tegemist siis, kui mõni poliitik oma väljaütlemisega avalikkust üllatab,
mida siis avalikkus ei toeta või ei võta omaks (Allern ja Pollack, 2012, lk. 16). Thompsoni
(2000) teooria järgi on kõigil kolmel poliitilise skandaali liigil samad tunnused, välja arvatud
repliigiskandaal, kuna see ei toimu suletud uste taga, vaid leiab tavaliselt aset kaamerate ja
fotoaparaatide rambivalguses. Veel ühe erinevusena ei kaasne repliigiskandaaliga õiguslikke
tagajärgi (Ekström ja Johansson, 2008, lk. 63-64).
Repliigiskandaaliks on võimalik klassifitseerida näiteks seda, kui 27. veebruaril 2020 valituse
pressikonverentsil peaministri ülesandeid täitnud Mart Helme märkis koroonaviiruse kohta, et
nüüd on külmetushaigus ümber ristitud koroonaviiruseks. „Ikka külmetus – soojad sokid jalga,
hanerasv rinna peale, sinepiplaastrid ja muu,“ sõnas ta. Hiljem Mart Helme tunnistas, et toona
ei võtnud ta viirust tõsiselt (27.02.2020, Delfi).
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2.1.3 Vahendatud skandaal
Erinevad skandaalsed sündmused pole midagi uut, vaid on sajandeid kestnud, kuid tänapäeval
on skandaalide ulatus ja tagajärgede olemus olulisel määral sotsiaalmeedia mõjude tõttu
muutunud. Muutus tuleb mh sellest, et üha enam on see seotud vahendatud (mediated)
kommunikatsiooniga. Kui varem olid skandaalid kohalikud sündmused, mis ilmnesid näiteks
pereliikmete, sõprade ja naabrite hulgas, siis nüüd jõuavad skandaalid globaalse auditooriumini
meedia vahendusel ehk „vahendatud skandaalina“ (mediated scandal) (Thompson, 2000, lk.
31). Allarn ja Pollack usuvad, et uudismeedia pakub „avalikku turgu“ poliitiliste skandaalide
esitlemiseks ja need arenevad dramaatiliseks/suureks juba enne publiku uudishimu ja
meelepaha. Skandaalid on atraktiivsed erinevat tüüpi veebilehekülgedel, kuna aitavad müüa
ajalehti ning kasvatavad telekanalite auditooriumit (Allern ja Pollack, 2012. lk. 9). Seega pole
skandaali kontekstis ajakirjanikud üksnes uudistereporterite rollis, vaid nad interpreteerivad
ning erineval määral ka juhivad skandaali suunda. Sellepärast pole poliitiline skandaal „lihtsalt
midagi, mis esile tuuakse, vaid midagi, mida näidatakse, tutvustatakse, lavastatakse ja päevast
päeva elus hoitakse“ (samas, lk. 9). Uudised ei sisalda ainult seda, mis „tegelikult toimub“,
vaid teemad on konstrueeritud uudisväärse sündmusena, mida interpreteeritakse, raamistatakse
ning esitletakse. Seetõttu kaasneb uudiste raamistamisel teatud vaatenurga valik, mis on edasi
antud teksti esiletõstmisega.
See mõjutab viisi, kuidas me probleemi määratleme, viisi, kuidas aru saame, anname moraalse
hinnangu uudisest, ja selle võimalikku järelkaja. Raamistamine toimub läbi teatud allikate
toimetatud valiku, teiste vaatenurkade ja kujutluste asemel, suuremal või vähemal määral,
püütakse teadlikult esitada sündmuse fikseeritud tõlgendust (Allern ja Pollack, 2012, lk. 18).
Allerni ja Pollacki seisukohast tulenevalt konstrueerib ajakirjandus skandaale, mida varajases
protsessis esitatakse fikseeritud dramaturgiliste menetlustena. Esimesena meedia raamistab loo
(story), mis on sageli kokku liidetud tuttava kultuurilise narratiiviga: kelm vs. kangelane;
agressor vs. ohver. Järgmine samm annab võimaluse vastata, kas eitada või vastu väita, kuid
püsima jäävad aspektid, mis sobivad domineeriva raamistikuga. Meedia võib läbi viia avaliku
arvamuse küsitlusi, mis kinnitavad meedia reporterite mõju: avalikkus võib end distantseerida
indiviidist või indiviididest, kes on paljastuse keskel, või siis hoopis kaasa tunda indiviidile või
indiviididele, kes langevad, ja loota, et nad astuvad ametist tagasi. Need nüansid iseenesest
muutuvad uudiseks, mis innustavad kogu lugu (story) (Allern ja Pollack, 2012, lk. 19).
Erinevate autorite (Lull ja Hinerman, 1997; Thompson, 2000) käsitluse kohaselt on uudiste
pealkirjad ja tsitaadid kõige tähtsamad tehnikad, kuidas luua moraalseid standardeid ja avalikku
rahulolematust. Meedial pole võimalik n-ö tühjalt kohalt moraalseid standardeid konstrueerida,
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see peab olema rajatud ühistele väärtustele. Lisaks kirjeldavad Ettema ja Glasser (1998), kuidas
meedia aktiivselt aitab defineerida õiget ja valet, mis on iga üleastumise eelduseks (Ekström ja
Johansson, 2008, lk. 74). Ekström ja Johansson (2008) pakuvad üheks võimaluseks moraalsete
standardite tuvastamiseks lasta inimestel rääkida. Kõik poliitilised skandaalid sisaldavad
väiksemal või suuremal määral tsitaate (nt avalikkus, teised poliitikud jne). Meediaskandaalid
on osaliselt üles ehitatud just nimelt nendele lausungitele. Autorid väidavad, et poliitilise
skandaali teeb suureks asjaolu, et paari päeva asemel võib see kesta pikemat aega, mis võtab
dramaatilise joone ja iga päev avaldatakse uut informatsiooni, mis üleastumisega seonduvat
puudutab.
Ühelt poolt juhtub see uute paljastavate faktide tõttu, kuid teiselt poolt on oluliseks tõukejõuks
kõik kommentaarid (nt juhtide, kolleegide, opositsiooni jne), mida igapäevases avalikkuses
tehakse, ja kõige levinum küsimus, mida meedias arutatakse, on, et kas poliitik peaks oma
positsioonil jätkama. Kõigele lisaks aitavad poliitilist skandaali elus hoida erinevad juhtkirjad,
intervjuud, debatid ja diskussioonid, kus teatud lavastatud seisukohavõttudel on rohkem
uudisväärsust kui teistel (samas, lk. 75). Thompson (2000) kirjeldab, kuidas mõned normid
võivad olla n-ö skandaalitundlikumad kui teised ning mõnedel indiviididel on suurem tõenäosus
skandaaliga silmitsi seista kui teistelPõhjuseks võib olla indiviidide positsioon, saavutused või
valdkonnad, mis võrreldes teistega on palju nähtavamad ning skandaalide suhtes haavatavamad
(Thompson, 2000, lk. 15-16). Sellist olukorda on võimalik nimetada spetsiifiliseks kontekstiks.

2.1.4 Poliitilise skandaali faasid
Poliitiliste skandaalide faasid aitavad mõista, kuidas ajakirjanikud raamistavad poliitilist
skandaali, kuidas skandaali kiirendavad või kuidas skandaali „üleval hoiavad“.
Magistritöö skandaalijuhtumite analüüsis rakendatakse Jenssen ja Fladmoe (2012) poolt välja
töötatud viieastmelist skandaali faaside mudelit (Jenssen ja Fladmoe, 2012, lk. 60-61). Näiteks
skeem 1 on võimalik näha, kuidas skandaali esimeses faasis toimub süüdlase otsimine, skandaal
eskaleerib kolmes järgmises arengufaasis ning saavutab kulminatsiooni viiendas faasis, mis viib
skandaali vaibumiseni.
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1. faas. Süüdlase otsimine
Kui skandaalse väärtusega uudis avalikuks saab, siis on tegemist ühe ajakirjandusväljaande
eksklusiivse looga. Konkureerivatel meediaväljaannetel võtab natuke aega, enne kui sama
uudis pisut ümberjutustatud kujul ka nende uudisveergudel ilmub. Õige pea, esimeste
„pommuudiste“ järel, hakatakse „süüdlast“ otsima ning esialgu kitsamalt kajastatud skandaalne
lugu jõuab laiema auditooriumini ning nii on skandaali areng jõudnud teise faasi.
2. faas. Skandaal võidab meedia tähelepanu
Teises faasis on skandaal omandanud veelgi laiema meedia tähelepanu, sest erinevad
trükiajakirjandus- ja veebiväljaanded kajastavad sama lugu natuke erinevast vaatenurgast.
Teisele faasile on tüüpiline, kui mõni (suurem) väljaanne tuleb välja uue informatsioonikilluga,
siis see annab skandaalile üha hoogu juurde. Ühtlasi tähendab see, et lähenemas on kolmas
skandaali faas.
3. faas. Ajakirjanduslik konkurents toob päevavalgele uusi fakte ja spekulatsioone
Kolmandas faasis on skandaal paisunud „tänu“ ajakirjanduslikule konkurentsile. Avalikkusele
esitatakse uusi paljastusi ning pöördelisi arenguid. Ajakirjanduslik rivaalitsemine ja kasumlik
klikimaailm käivad käsikäes ning toidavad lugejaskonna uudishimunälga skandaali
puudutavate detailidega. Kui tühimikku värskemate uudiskildudega ei täideta, tekib soodne
pinnas spekulatsioonideks.
4. faas. “Karud ärkavad talveunest“
Skandaali kulg on jõudnud neljandasse faasi siis, kui uuemat kompromiteerivat infot esile ei
kerki ning spekulatsioonidele on kulutatud üksjagu leheruumi. Ajakirjandusväljaanded
pöörduvad kommentaari saamiseks mõne kogenud ajakirjaniku või arvamusliidri poole, kes
kirjeldab skandaali sattunud poliitiku üleastumise „kõrgpunkte“ ja enamasti soovitab poliitikul
ametist tagasi astuda. Eelviimases faasis avaldatud kommentaarid ja arvamuslood köidavad
taaskord meedia tähelepanu. Juhul kui skandaali sattunud poliitik püüab süüdistusi tagasi
lükata, on tal oht sattuda teistkordsesse skandaali, mis võib esialgsest skandaalist hullem olla.
Kui skandaal jätkub, leiavad Jenssen ja Faldmoe (2012), et tõenäoliselt „ärkavad karud
talveunest“.
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See tähendab, et poliitilised oponendid püüavad tekkinud olukorras kätte maksta, esitada uut
informatsiooni või kriitikat, mis ei pruugi küll haakuda käesoleva sündmusega, kuid omab
negatiivset mõju skandaali keskmes oleva poliitiku mainele. Juhul, kui mõni sõber või kolleeg
püüab poliitikule toetust avaldada, riskib ta sellega, et päevavalgele tuuakse tema enda „vanad
üleastumised“. Niisiis, skandaali hoitakse jätkuvana, kuni avalikkuse huvi hakkab taanduma.
See osundab, et skandaali areng on lähenenud viimasele ehk viiendale faasile.
5. faas. Toetajad distantseerivad end
Viimases faasis on üha tõenäolisem, et skandaalis olev poliitik pigem „langeb“, kui elab
skandaali üle, ning seetõttu loobuvad toetajad tolles faasis oma poolehoiu näitamisest, kuna see
võib ohustada nende endi poliitilist tulevikku. Samal ajal muutuvad kommenteerijad ja
arvamusliidrid veelgi kartmatumaks, nõuavad viivitamatut tagasiastumist ja skandaalis olijal
tulebki lõpuks oma lüüasaamist tunnistada.

Skeem 1. Jennsen ja Fladmoe (2012). Skandaali faaside mudel
Allikas: Jakobson, M.-L. (9.03.2015) Loengumaterjal. Kuidas tekivad poliitilised skandaalid ja kuidas
teadus neid lahendada aitab?
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2.1.5 Poliitikute kaitse- ja ülestunnistusstrateegiad
Sageli tulebki poliitikul skandaali haripunktis avalikkusele oma lüüasaamist tunnistada. Ometi
võib mõnikord üleastunud poliitiku käitumisele järgneda avalikkuse kaastunne (sympathy) või
isegi poolehoid, kuna rikkumine on tühine või ajakirjanike järelkaja on piiratud (Jenssen ja
Fladmoe, 2012, lk. 65). Siiski on enamasti tegemist olukorraga, kus üleastumise järel on poliitik
sunnitud kasutama ühte või omavahel kombineeritud kaitse- või ülestunnistusstrateegiaid.
Gonzales (1995) eristab nelja erinevat käitumise strateegia tüüpi (Brenton, 2011, lk. 2).
1. Ülestunnistamine (Concession) – valesti tegemise omaksvõtmine või vabandamine ja
kahetsus.
2. Vabandamine (Excuse) – valesti käitumise tunnistamine, kuid presenteeritakse isiklikku
kohustust või siis süüdistatakse teisi ning asjaolusid.
3. Õigustamine (Justification) – kohustuste aktsepteerimine, kuid taas esitletakse tegevust
või selle tagajärgi vähem tähtsatena.
4. Keeldumine (Denial) – eitamine.
Kui skandaal puhkeb, siis alati on indiviidide maine kahjustumine või selle kadumine on kaalul.
Thompson leiab, et skandaali sattunud inimesed kasutavad erinevaid viise, et oma mainet
kaitsta ja nime vasturünnakuga (counter-attack) puhastada. Näiteks võib skandaalis olija
ähvardada õiguslike meetmetega, vajadusel kohtu poole pöörduda või siis süüdistusi tagasi
lükata ja eitada (deny), et üleastumine toimus või eitada enda seotust. Kuid see võib olla
riskantne strateegia, kuna sellega võib kaasneda teistkordne üleastumine (second-order
transgression), mis võib indiviidi mainet veelgi enam kahjustada, kui esialgse süüteo avalikuks
tulek (Thompson, 2000, lk. 22-23). Täiendavalt on Smith (2005) leidnud, et õigustamise
(ustification) ja keeldumise (denial) strateegiad võimaldavad valijatele anda selgitusi, mida
viimased saavad endale „soodsalt“ tõlgendada või sündmust kontekstis vaadata. Samas
vabandamist (excuse) tajutakse suhteliselt nõrga ja negatiivsena (Brenton, 2011, lk. 2). Aga
õigustamine (justification) tähendab moraalset üleolekut. See seostub kõrgematele väärtustele
apelleerimisega, millega loodetakse avalikkust veenda, justkui oleks lõpptulem õigustus
kasutatud abinõudele (Thompson, 2000, lk. 23). Veel üks strateegiatest on avalik
ülestunnistamine (public concession), skandaalis olija tunnistab avalikult oma süüd, lootusega,
et ausus toob kaasa teiste kaastunde/sümpaatia (samas, lk. 23).
Hornnese toob välja erinevaid kaitsetaktikaid, alates kõige kaitsvamatest kuni kõige
leebemateni. Sellest tulenevalt on Hornnes identifitseerinud kuus erinevat retoorilist
kaitsestrateegiat (Hornnes, 2012, lk. 138).
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1. Süüdistaja ründamine (Attack on Accuser) – süüdistaja ründamine, kõige kaitsvam
strateegia;
2. Eitamine (Denial) – skandaali sattunu eitab. Valestitegemist tunnistada ja vastutust
võtta on raske ning juhul kui eitamine töötab siis kriitika haihtub varsti ja järgneb maine
parandamine.
3. Annulleerimine (Defeasibility) – pigem neutraalne kaitsestrateegia, kus rääkija
apelleerib info puudusele või olukorra üle kontrolli kaotamisele.
4. Toetamine (Bolstering) – rääkija jaoks on see viis, kuidas avalikkust positiivselt
mõjutada – komplimendid ja minevikus tehtud heateo meenutamine.
5. Korrigeeriv/parandav

tegevus

(Corrective

Action)

–

rohkem

lepitust

otsiv

kaitsestrateegia, süüdistav isik tõotab probleemi parandada või muul moel lahendada.
Sageli on see kaitsestrateegia kombineeritud häbi tunnistamise või täieliku
vabandamisega (Full Apology).
6. Häbi tunnistamine (Mortification) või täielik vabandamine (Full Apology) – süüdistatav
tunnistab oma eksimusi, võtab vastutuse ja palub andestust. Täieliku vabandamise
strateegiat peetakse kõige leebemaks. Schneideri järgi peab täielikul vabandamisel (Full
Apology) olema täidetud kolm elementi: kahju tunnistamine ja vastutuse võtmine,
kahetsuse või häbitunne ning haavatavus, kuid vabandada ei tohi ründava tegevuse või
olukorra tõttu (samas, lk. 139).
2.2 Meedia raamistamise teooria
Üldistatult on võimalik väita, et raamid on viis, kuidas inimesed organiseerivad oma arusaamu
ja mõtestavad end koostoimes laiema ühiskonnaga. Sotsiaalkonstruktivistlikus perspektiivis on
raame võimalik mõista kui „organiseerivaid põhimõtteid, mis on sotsiaalselt jagatud ja püsivad
läbi aegade, ja mis sümboolselt „loovad“ sotsiaalse maailma tähendusrikast struktuuri“.
Raamid pole teemad, vaid raamid on lähenemisviis, arusaam ja/või perspektiiv, millest antakse
hinnang teemale. Raamid on kinnistunud kultuurilistes ja sümbolistlikes süsteemides ja edasi
antud väärtuste ning tõekspidamistega, mis nendes süsteemides olulised (Connolly-Ahern ja
Broadway, 2008, lk. 366).

2.2.1 Uudiste raamistamise mõiste ja kriteeriumid
Capella ja Jamieson defineerivad uudiste raamistamist kui viisi, kuidas „lugu on kirjutatud või
toodetud“ (Cacciatore, Scheufele ja Iyengar, 2016, lk. 8). Kahneman ja Tversky leiavad, et
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raamistamine viitab sellele, „kuidas antud informatsiooni on auditooriumile esitatud, mitte
seda, mida on edastatud“. Gitlin pakub, et

raamid „aitavad ajakirjanikel suurt hulka

informatsiooni kiiresti läbi töötada ja rutiinset informatsiooni „pakendada“ ning see tõhusalt
auditooriumile edastada“. Campell on veelgi lihtsamalt selgitanud: „raamid on tõhus viis
sorteerida informatsiooni ja luua lugusid. Need ühendavad ajakirjanike töö ühiskonna ühise
arusaamaga ja laiema kultuuriga. Raamid muudavad faktid tähenduslikuks. Raamid loovad
„reaalsust““ (Linström ja Marais, 2012, lk. 23-24). Cappella ja Jamiesoni seisukoha järgi
raamid aktiveerivad teadmisi, ergutavad kultuuri moraali ja väärtusi ning loovad konteksti.
Raamid „defineerivad probleemi“, „diagnoosivad põhjuse“, „teevad moraalseid järeldusi“ ja
„soovitavad abivahendeid“ (de Vreese, 2005, lk. 53).
Samuti on Capella ja Jamiesoni arvates uudiste raamide identifitseerimisel vaja ära tunda
järgmised kriteeriumid: esiteks, eristatavad kontseptuaalsed ja keelelised omadused; teiseks,
tavaline täheldatus ajakirjanduslikus praktikas; kolmandaks, peab olema võimalik eristada
usaldusväärset raami teistest raamidest ning; neljandaks, raamid peavad olema esinduslikult
paikapidavad ja mitte üksnes uurija kujutlusvõime vili (Linström ja Marais, 2012, lk. 23-24).

2.2.2 Meedia raamistamise tüpoloogia
Raamistamise uuringutes kasutatakse peamiselt kahte raamistamise tüüpi, milleks on teemaspetsiifilised raamid ja generaalsed/üldised raamid. Esimene meedia raamistamise tüüp on
„asjakohane ainult kindlatele teemadele ja sündmustele“ (nt internet, naiste liikumine, tööjõu
vaidlused), samas kui teist meedia raamistamise tüüpi võib „identifitseerida seoses erinevate
teemadega“ (nt konkreetsete poliitikate kajastamine, teatud valimiskampaaniad) (samas, lk.
28).
Teema-spetsiifilisi raame kritiseerib de Vreese, kuna nii „on analüüsis raske üldistada,
võrrelda ja kasutada empiirilisi tõendeid teooria ülesehitamisel“. Hertogi, McLeodi ja de
Vreese´i järgi viib see lähenemine uurijad „liiga kergesti tõenditeni, mida nad otsivad“ ning
lisavad et „kõige häirivam on uuringutes suundumuse raamistamise ja uurijate kalduvus
genereerida iga uuringu tarbeks unikaalne raam“ (samas, lk. 28).
Neuman, Just ja Crigler on tuvastanud raamid, mida rakendatakse, kui arutatakse
päevakajalistel teemadel.
Nad on kindlaks teinud viis meedia poolt rakendatavat raami.

15

1. Inimese mõju - fookuses on indiviidide ja gruppide kirjeldus, keda on puudutanud mis
iganes teema.
2. Jõuetus - viitab nõrgale indiviidi gruppidele, kelle üle domineerib jõud/võim.
3. Majandus - kajastab mõttesuunda, kus kasum ja kahjum.
4. Moraalsed tõekspidamised - kajastab moraalseid ja sotsiaalseid ettekirjutisi.
5. Konflikt - poliitilise maailma mängu tõlgendamine kui katkematu seeria võistlustest,
võitjate ja kaotajatega (Linström ja Marais, 2012, lk. 28; de Vreese, 2005, lk. 56).

2.2.3 Uudiste raamistamise mehhanismid
Raamistamist on kirjeldatud kui kontseptsiooni, lähenemist, teooriat, meedia mõju
klassifitseerimist, perspektiivi, analüütilist tehnikat, paradigmat ja multiparadigmaatilist
uurimise programmi (Linström ja Marais, 2012, lk. 24). Uurijad on välja töötanud erinevaid
metodoloogilisi raamistamise analüüsi lähenemisi (nt kvantitatiivne kontentanalüüs või
arvutiprogrammi abil läbiviidav raamistamise analüüs), kuid siinse töö kvalitatiivse
sisuanalüüsi läbiviimiseks kohaldatakse tekstipõhist interpretatsiooni. Kelle, Prein ja Bird on
täheldanud, et „kvalitatiivse uuringu keskseks analüütiliseks ülesandeks on arusaamine teksti
tähendusest“ ja Du Plooy väidab omalt poolt, et „kvalitatiivne uurimine on analüütiline ja
tõlgendatav“. Seejuures kaasneb Connolly-Ahern ja Broadway selgituse kohaselt - kvalitatiivse
raamistamise analüüsiga korduv ja ulatuslik teksti kaasamine ja materjali terviklik vaatamine
selleks, et raame tuvastada raame (samas, lk. 26-27). Kvalitatiivse raamistamise analüüsis on
oluline määratleda, mis on raamistikku kaasatud ja mis on välja jäänud ning meeles tuleb
pidada, et sõnad, mis on tekstis kõige sagedamini kasutatud, ei pruugi olla kõige tähtsamad.
Entman on pakkunud, et uudiseid on võimalik raamistada „teatatud võtmesõnade, põhifraaside,
stereotüüpsete väljendite, informatsiooniallikate ja mõistetega, mis temaatiliselt võimaldavad
tugevdada faktide ja hukkamõistu kobarasse kogumist“. Sellele lisaks viitab Shah sarnasele
suundumusele, milleks on „keelevalik, tsitaadid ja asjakohane informatsioon“ (de Vreese,
2005, lk. 54). Omakorda on Gamson ja Modigliani raamistamise „retooriliste mehhanismidena“
seostanud kõnekujundeid, eeskujusid, haaravaid fraase ja illustratsioone (Linström ja Marais,
2012, lk. 31-32).
Samuti täiendavad raamistamise teooriat Pan ja Kosicki, kelle arusaama järgi on uudiste
diskursuse raamistamise mehhanisme võimalik jagada nelja kategooriasse:
1. süntaksi struktuur (sõnade, fraaside asetus);
2. käsikirja struktuur (lood, mis sõnasõnaliselt kirjeldavad sündmuseid);
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3. temaatiline struktuur (kõrvalteemade kajastamine, mis on seotud toetavate
seisukohtadega, sündmustele on viidatud, allikaid on tsiteeritud ja väiteid on esile
toodud); ja
4. retooriline struktuur (ajakirjanike stiili valik, mis on seotud kavatsetud mulje/mõjuga).
(Pan ja Kosicki, 1993, lk. 59-62).

2.3 Soo raamistamine meedias
Kui üldise soopõhise meediakajastuse puhul on võimalik näha, kuidas nais- ja meespoliitikute
kajastamine on üles ehitatud erinevuste rõhutamisele. Meessoost poliitikuid seostatakse rohkem
positiivsete tunnustega ja naissoost poliitikuid enam negatiivsete tunnustega (FernandezGarcia, 2016, lk.145). Siis juhtumipõhises soolises meediakajastuses käsitletakse sugu
teemapõhises võtmes (s.o isikuomadused, valdkonnad, topeltstandardid ja juhivõimed), millest
on võimalik järeldada, et eesmärk ongi näidata erinevat suhtumist nais- ja meespoliitikutesse.

2.3.1 Soo mõiste ja soo konstrueerimine
Käesoleva magistritöö soo (gender) käsitlus keskendub eelkõige sotsiaalkonstruktivistlikule
soo käsitlusele, st bioloogiliste omaduste asemel soovitakse teada, kuidas naisi ühiskonnas
positsioneeritakse.
Traditsiooniliste soorollide osas on tänapäeva soouurijad leidnud, et igapäeva kontekstis
indiviidi tasandil tuleks soo konstrueerimist vaadelda pigem interaktsioonilisest perspektiivist.
Westi ja Zimmermanni soo konstrueerimise käsitluse kohaselt sugu konstrueeritakse ning
luuakse pidevalt inimeste igapäevase vastastikmõju käigus. Seejuures on sooküsimuste
vaatlemisel oluline keskenduda võimumehhanismidele, sest tulenevalt Foucault´ (1976)
käsitlusest ulatub võim kõikjale (seda ei oma indiviid ega grupp) ning võim saab alguse altpoolt
ega lähtu ainult ühest allikast (West ja Zimmermann, 1987, lk. 127).

2.3.2 Soostereotüübid
Mis puudutab soostereotüüpe, siis tegemist pole isiklike eelarvamustega, vaid kultuuri osaga,
mida põlvest põlve edasi antakse ning mille abil on võimalik võimusuhteid alal hoida. Nende
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kasulikkus tuleneb sellest, et stereotüüpide toel on võimalik muljet kujundada. Indiviidid
toetuvad stereotüüpidele, õppides nii sotsiaalseid norme ja kombeid hindama. Stereotüüpide
kohta õpitakse vanematelt või teistelt olulistelt täiskasvanutelt ja avalikkuses esindatud naistelt,
mis tugevdab inimeste soopõhistesse gruppidesse kategoriseerimist. Seega on stereotüübid soo
eristamise töövahendid, mis selgitavad, kuidas jälgida naiste käitumist ja mis juhivad
indiviidide arengut vastavalt ootustele naiste käitumise suhtes (Bauer, 2013, lk. 26-27). Ühtlasi
on Bauer märkinud, et stereotüübid on kõikjal kultuuriliselt konstrueeritud, mis võimaldab
defineerida naistele sobilikke sotsiaalseid rolle ja käitumist (samas, lk. 28). Soo stereotüüpe on
võimalik kujutada kirjeldavate (descriptive) ja ettekirjutatud (prescriptive) komponentide
kaudu. Esiteks, soostereotüübid on kirjeldavad, kuna pakuvad meeste ja naiste osas
„standardset

võrdlust,

et

konstrueerida

järeldusi

käitumuslikust

informatsioonist“.

Kirjeldavad stereotüübid viitavad vaadeldavatele tunnustele, mida eksponeerivad naised ja
mida mehed – naised on kaastundlikumad ja mehed sitked. „Soostereotüübid moodustuvad
arusaamast, et naised omavad/on (do possess), samas kui ettekirjutatud komponentide puhul
kehtib arusaam, et naised peaksid omama/olema (should possess)“ (samas, lk. 27).
Ettekirjutatud stereotüübid määratvad naistele täpsed käitumisootused. Prentice ja Carranza
selgitavad, et taoliste stereotüüpide puhul naised peegeldavad traditsioonilist rõhuasetust:
isikutevahelist tundlikkust, kenadust, tagasihoidlikkust ja seltsivust“. Naisi, kes pole
emotsionaalselt „õiged“, neid võidakse negatiivselt tajuda, kuna nad ei vasta stereotüüpsetele
ootustele. Stereotüüpide sisu on põhimõtteliselt sama, kuid inimesed annavad hinnanguid
erinevalt – kirjeldavate stereotüüpide puhul järgneb hinnang pärast naise käitumise jälgimist
(näiteks kui naispoliitik selgitab oma käitumist pärast nutmist), kuid ettekirjutatud stereotüübid
kajastavad laialdaselt levinud soostereotüüpide tajumist (samas, lk. 27).
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2.3.3 Soospetsiifiline käitumine
Merchanti (2012) arvates kasutavad mehed ja naised erinevaid kommunikatsioonistiile,
seejuures suurim lahknevus seisneb selles, et mehed ja naised näevad vestluse eesmärki
erinevalt. Akadeemilised psühholoogia-alased uurimused (Leaper, 1991; Maltz ja Borker,
1982; Wood, 1996; Mason, 1994) on näidanud, et naised rakendavad kommunikatsiooni kui
töövahendit, mis loob ja tugevdab sotsiaalseid suhteid, mehed seevastu kasutavad keelt selleks,
et domineerida ning saavutada materiaalset eesmärki (Merchant, 2012, lk. 17). Näiteks nähakse
vestluses naisi väljendusrikka, ettevaatliku ja viisakana, seevastu meest enam ennast läbisuruva
ning võimunäljasena. Ka ühiskonnas on meeste ja naiste suhtlus teistega erinev – kui naissugu
püüab sotsiaalselt olla teistega vastastikuses seoses, siis meessugu hindab iseseisvust (samas,
lk. 17). Meeste ja naiste kommunikatsioonistiilide erinevus sõltub sellest, et kui mehed tahavad
end tunda vajalike, hinnatute ja imetletuna, siis naised püüdlevad armastuse, austuse ja ka
pühendumuse poole. Leitakse, et just eriti konfliktiolukordades on naised keskmisest rohkem
ilmekamad, ettevaatlikumad ning viisakama keelepruugiga kui mehed. See tähendab, et
probleemi lahendamise situatsioonis kalduvad mehed lahendust pakkuma, samal ajal kui naised
otsivad empaatiat, mõistmist, hindavad koostööd ning kalduvad pakkuma pealesunnitud
nõuandeid (samas, lk. 18-20). Eelmainitu kõrval on Dolan´i järgi võimalik lisada veel üks
iseärasus. Nimelt naispoliitikud otsivad poliitikat tehes probleemidele uusi lahendusi ja
töötavad võrreldes meespoliitikutega konsensuslikumalt orienteeritud moel (Dolan, 2005, lk.
32). Eelnevatele stereotüüpse kommunikatsiooni erisustele on võimalik lisada veel mõningaid
sooliselt eristavaid komponente. Nimelt, et mehi peetakse agressiivseteks, ambitsioonikateks,
domineerivateks, mitteemotsionaalselt loogilisteks ja ka pühendunuteks (Robson, 2000, lk.
207). Olgugi et pühendumuse tahku on esile toodud ka naispoliitikute puhul, siis on võimalik
järeldada, et muid omadusi neil ei eksisteeri. Kui poliitikud suhtlevad meediaga, siis on
täheldatud, et tavaliselt on naispoliitikud jutukamad, kuid seda kasutab meedia kohe
naispoliitiku vastu ära – liialdatud fookusega naispoliitiku isikuomaduste kajastamisel.
„Topeltköidetega“ (double bind) puutuvad naispoliitikud kokku eriti siis, kui väljendavad viha,
mida tõlgendatakse enesekontrolli kaotusena, seevastu peetakse meespoliitikute vihaavaldust
võimuindikaatoriks (indicator of power). Naiste puhul tähendab see jõuetuse indikaatorit
(indicator of powerlessness) (Wright ja Holland, 2014, lk. 458).
Agressioon/rünnak (aggression) haakub maskuliinse iseloomutunnusega ja peetakse
sotsiaalselt sobimatuks, kui naised „rünnakut“ rakendavad. Hoolimata sellest, et tänapäeval
nähakse enesekindlat (assertive) käitumist naistele „piiratud ulatuses“ kohaseks, siis endiselt
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astuvad naised vastu sotsiaalsetele sanktsioonidele - kui nad selle nähtamatu joone ületavad
(Robson, 2000, lk. 216).

2.3.4 Üldine soopõhine meediakajastus
Üldise soopõhise meediakajastuse puhul on võimalik näha, kuidas meedia kajastab nais- ja
meespoliitikuid erisuguselt. On tõestatud, et naispoliitikuid raamistatakse teatud viisil, mis
erineb meeskolleegidest ning need raamid panevad naised sageli halvemasse olukorda.
Fernandez-Garcia leiab, et võrreldes meestega omistatakse naistele madalam, vähem
prominenentne meediakajastus (Fernandez-Garcia, 2016, lk. 143). See-eest on uuringud
(Atkeson ja Krebs, 2007; Kittilson ja Fridkin, 2008) näidanud muutustrendi, kuna naised on
varasemast sagedamini esindatud kõrgetasemelistel kohtadel ning meediakajastatuse ulatus on
tasakaalustunud või isegi naiste kasuks pöördunud (samas, lk.143). Sarnaselt Fernandez-Garcia
argumendile, on Rossi (2000) arvates mõningaid tõendeid selle kohta, et meedias tsiteeritakse
naispoliitikuid vähem või siis kaldub meedia kasutama kõrge laenguga keelt, kui näiteks
raporteerib naispoliitikute kõnesid. Maht on oluline naistele, kes saavad vähem kajastust,
ühtlasi võivad sedasi saavutada marginaalsemalt tunnustust ning tõenäoliselt küsitluste
tulemusel ka vähem toetust (Ross, 2000, lk.12).
Hoolimata sellest, et kui naiste ja meeste toetuse osakaal ei lahkne, võib kajastuse kvaliteet olla
varieeruv. Nais- ja meespoliitikute võrdluses on märgatud seda, et meedia kujutab
naispoliitikuid enam abikaasa või lapsevanema rollis. Ühtlasi on meediakajastus rohkem
fokuseeritud naispoliitikute välimusele või riietusele ning sageli on ka naiste vanus esile
tõstetud (Fernandez-Garcia, 2016, lk.143). Falki sõnul on naispoliitikuid käsitlevatesse
uudislugudesse pillatud elukutse taust, seejuures demonstreeritakse nende tagasihoidlikumat
kogemust. Rossi arvates viitab meedia naistele mitteametlikumalt kui meestele. Näiteks
kutsuvad ajakirjanikud naispoliitikuid rohkem eesnime pidi, mida on võimalik näha positiivse
konstruktina kuna see muudab naispoliitiku võrreldes tema meeskolleegiga ligipääsetavamaks
(Ross, 2000, lk.14). Tõenäolisemalt on naiste puhul uudistes välja toodud ka tema
ametipositsioon (näiteks senaator, esindaja) ja samuti esineb preili või proua tiitlit. Küllaltki
levinud on, et viidatakse naispoliitiku soole, või suhtele mehega, näiteks presidendi tütar,
poliitiku naine, sõduri tütar jne (Fernandez-Garcia, 2016, lk. 144). Rossi arvates esineb üsna
tihti seda, et naissoost ajakirjanikud kasutavad rohkem agressiivset mehelikku raporteerimise
stiili, kui nende meessoost kolleegid. Sageli naissoost intervjueeritavad annavad enam naissoost
ajakirjanikele, sest diskursiivne ruum loob naiste vahel salakokkuleppe õhustiku, kus sageli
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mehed on „märklauad“ ja naistevaheline seos muudab naissoost intervjueeritava
avameelsemaks ja ekspansiivsemaks, kui ta oleks meessoost intervjueerijaga (Ross, 2000, lk.
15).

2.3.5 Juhtumipõhine sooline meediakajastus
Juhtumipõhises soolises meediakajastuses näidatakse, kuidas meedia kasutab sugu
isikuomaduste, valdkondade, topeltstandardite ja juhivõimete kontekstis.

Isikuomadused
Sotsiaalpsühholoogia alastes stereotüüpide käsitlustes on märkimisväärselt ühtne arusaam
naiste ja meeste isikuomaduste erinevusest. Huddy ja Terkildsen defineerivad iseloomulikke
stereotüüpseid tunnuseid järgmiselt: tüüpiline naine on soe, lahke, leebe ja passiivne, seevastu
tüüpiline mees on sitke, agressiivne ja ennast läbisuruv. Naissoo dimensioonid viitavad
soojusele, ilmekusele ning ühtekuuluvusele. Meessoost dimensioonid on sildistatud pädevuse
ja ratsionaalsuse, esindatuse või instrumentaalsusega (Huddy ja Terkildsen, 1993, lk. 121122). Huddy ja Terkildseni selgitusi toetab ka Robsoni arusaam sellest, kuidas kõige
sagedamini kirjeldatakse naisi vaiksete ja teiste tunnetega arvestavatena ning seostatakse neid
õrnade tunnete näitamisega. Naistele iseloomulikud omadussõnad on juures siiras,
koostööaldis, aus, optimistlik ehk iseloomujooned, mis pole vastuolus poliitiliste pürgimuste või
tegevusega. Naiste stereotüüpset keelekasutust peetakse ebaefektiivseks ja oskamatuteks
tegutseda üldsusele tähtsates küsimustes (Robson, 2000, lk. 208). Oluline on nais- ja
meespoliitikute võrdluses välja tuua veel seda, et meespoliitikuid seostatakse rohkem
tööpõhiste tunnustega (näiteks kogenud, kvalifitseeritud, kompetentne), iseloomutunnustega
(näiteks aus, tugev, võitleja) ning karismaga (näiteks arenev, inspireeriv), kuid naispoliitikuid
ühendavad üksnes iseloomu- või tööpõhised tunnused (Fernandez-Garcia, 2016, lk. 155).

Valdkonnad
Mitmed erinevad autorid (Huddy ja Terkildsen,1993; Jeffrey W. Koch,1999; ja Sanbonmatsu,
2002) rõhutavad soostereotüüpsuse alastes käsitustes n-ö sugude tegevusvaldkondi/teemasid,
milles kumbki sugupool paremini orienteerub. Tunnetatakse seda, kuidas naispoliitikud
käsitlevad paremini „kaastundlikke teemasid“ nagu näiteks sotsiaalne heaolu, haridus,
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rassiprobleemid, AIDS. Seevastu meespoliitikud tajuvad paremini n-ö „maskuliinseid
küsimusi“, milleks on julgeolek, kaitsepoliitika, välispoliitika, majandus, kuritegevus ning
põllumajandus. Ühelt poolt jagatakse naistele negatiivseid hinnanguid militaar- ja
kaitseküsimuste ning suure äriga tegelemisel. Ebasoosivalt suhtutakse ka naiste juhivõimetesse,
kogemustesse ja teadmistesse. Teiselt poolt väärtustatakse naissoo kaastundlikkust ja eetilisi
tundeid. Naiste ja meeste võrdluses peetakse mehi paremateks liidriteks ja usutakse ka nende
informeeritust (Koch, 1999, lk. 85). Kui korra veel peatuda soostereotüüpsuse poliitilisel
aspektil, on tähele pandud, et valijatel eksisteerivad naistele ja meestele erinevad ootused –
naisi nähakse rohkem liberaalsemate ja demokraatlikumatena. Ent meeskandidaatidelt
eeldatakse enesekindlust, vastupidavust, iseseisvust ja kompetentsust (Sabonmatsu, 2002, lk.
21; McLaughlin, Davis, Coppini, Kim, Knisely ja McLeod, 2015, lk. 45). Robsoni meelest võib
just soostereotüüpidest/ootustest mõjutatud olla naiste ligipääs avaliku sektori võimule,
eeldatakse naiste isiksuse, professionaalsete võimete, ja traditsioonilise naissoo rolli täitmist
(Robson, 2000, lk. 206).

Topeltstandardid
Käsitletud autorite seisukohtadele lisaks peavad Robson (2000) ja Merchant (2012) nüüdisaja
naispoliitikuid omamoodi „lõksus“ olevateks, sest naistelt oodatakse liidritena käitumist, kuid
samal ajal peaksid nad sobituma stereotüüpsesse feminiinsesse rolli (Merchant, 2012, lk. 39).
Juhul kui liidripositsioonil naised rakendavad kontrolli ning domineerivad, siis sageli
mõistetakse neid karmimalt hukka kui näiteks samal positsioonil olevaid mehi (samas, lk. 4243). Omalt poolt määratleb Jamieson (1995) sugu „topeltköidetuks“ (double bind), eristades
viisi, kuidas naisi tajutakse liidrirollis ja ootusi, kuidas nad peaksid naisena käituma. Selle
tulemusena tõenäoliselt esitletakse naissoost liidrite sugu kui miskit, mis takistab neil teatud
rolli täitmast (Wright ja Holland, 2014, lk. 457). Tulenevalt Fochi arusaamast võivad
topeltstandardid ilmneda mitmel erineval moel – alates erinevatest tingimustest, mis on seotud
võimekuse küsimusega või siis erisuguste (isiku)omaduste tingimustega, mis pole otseselt või
isegi mitte kuidagi seotud tööga. Näiteks Ridgeway on uuringu tulemusena tõdenud, et
segagruppides

olid

naised

tööülesannete

täitmisel

mõjukamad,

kui

näitasid

üles

koostöövalmidust, kuid samas tajuti neid enesekesksetena. Veelgi enam, Lorber kirjeldab
näiteks, kuidas naistele kehtivad universalistlikud standardid, aga meestele on erandid lubatud
(Foschi, 2000, lk. 27). Samuti on tähele pandud, et hoolimata sellest, et pole alati otsesõnu
väljendit „topeltstandardid“ kasutatud, on ikkagi selge, et tegijatele kohaldatakse erinevaid
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kompetentsuse kriteeriumeid. Enamikel juhtudel, kui arutluse all on sugu, siis naised peavad
rohkem pingutama ning võrreldes meestega, on neile vähem vigu lubatud. On kindlaks tehtud,
et „maskuliinsete“ ülesannete puhul seavad naised endale kõrgemad nõudmised, kui mehed.
Meestega võrreldes, seavad naised endale kõrgemad nõudmised samamoodi neutraalsetes
valdkondades. Huvitav on ka, et topeltstandardeid ei eksisteeri „feminiinsete“ ülesannete puhul
(Foschi, 2000, lk 28).

Juhivõimed
Juhtimisega traditsiooniliselt seostatud omadused on enesekindlus ja autoriteetsus, kuid seda
kiputakse mõistma väga erinevalt, olenevalt sellest, kas tegemist on meeste või naistega. Selle
kõrval on liidri omaduseks peetutud „võimujanu“, mis konstrueerub maskuliinsuselt ja kui
juhtida „liiga hästi“, siis võivad naispoliitikuid tabada tagasilöögid. Ühtlasi riskivad, et seda
kõike võib meedia negatiivselt raamistada, nagu näiteks „mõru, riiakas ja isekas“. Sellepärast
peavad naispoliitikud leidma aktsepteeritava tasakaalu maskuliinsete ja feminiinsete omaduste
vahel, mis sunnib naisi „kakskeelsusele“, et vastata nii maskuliinsetele kui ka feminiinsetele
nõudmistele (Wright ja Holland, 2014, lk. 457). Fernandez-Garcia arvates nähakse sageli
meespoliitikute omadusi/tunnuseid seotuna „juhtimisega“, mis on stereotüüpselt seotud naiste
omaduste/tunnustega, kellel puudub võimalus näidata oma juhtimist, tugevust ja teadmisi.
Nähtavasti seostatakse mehi positiivsete omaduste/tunnustega, samal ajal naisi negatiivsete
omaduste/tunnustega. Juhul kui naised „astuvad üle“ n-ö traditsioonilistest piiridest, reageerib
meedia sellele pigem laitvalt ning naiste ja meeste valimisvõitluse nähtavuse kontekstis on
sageli naisi ebasoosivamalt raamistatud (Fernandez-Garcia, 2016, lk. 145). Mehed ja naised ei
erine üksnes mitte selle poolest, kuidas neisse liidritena suhtutakse, vaid ka selles, kuidas nad
liidritena teisi mõjutada püüvad. Mõjutamine on liidrite oskus järgijaid motiveerida ning
mõjutada, muutes nende käitumist, tõekspidamisi ja suhtumist ning just seetõttu on mõjutamise
taktikad üks kõige levinumaid viise „mõõta“ liidrite mõjuvõimu (Merchant, 2012, lk. 23-24).
Uurijate Yukl´i ja Chavez´i arvates võib mõjutamise taktikaid eristada üheksal erineval moel.
1. Inspireeriv veetlus (Inspirational Appeal) – subjektiivne mõjutamise taktika, agent
püüab pühendumust näidates äratada sihtmärgi isikus emotsioone.
2. Ratsionaalne veenmine (Rational Persuasion) – rohkem objektiivne mõjutamise
taktika, agent kasutab loogilisi argumente ja fakte selleks, et mõjutada otsust.
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3. Konsultatsioon (Consultation) – agent taotleb sihtmärgi isiku osalemist otsuse tegemise
protsessis, küsides sihtmärgi isikult hoolivust või ettepanekuid arengu/edusammude
kohta.
4. Soosingu taotlemine (Ingratiation) – agent kasutab kiitust või meelitust, et saada
sihtmärgi isiku poolehoidu.
5. Isiklik veetlus (Personal Appeal) – agent kasutab enda ja sihtmärgi isiku vahelist
lähedast sõprussuhet selleks, et mõjutada sihtmärgi isikut tegema ülesannet või
teenet/heategu.
6. Vahetamine (Exchange) – agent pakub teene vastu stiimulit, juhul kui sihtmärgi isik
nõustub täitma agendi taotlust/palvet.
7. Koalitsiooni taktikad (Coalition Tactics) – agent kasutab sihtmärgi isiku toetuse
saamiseks veenmist „kõik teised teevad seda“ või „kõik ülejäänud mõtlevad seda“ (nn
Bandwagon Fallacy).
8. Legitimeerivad taktikad (Legitimating Tactics) – agent viitab sihtmärgi isiku toetuse
saamiseks formaalsetele poliitika reeglitele.
9. Surve (Pressure) – agent hirmutab sihtmärgi isikut kuuletuma, kasutades selleks
nõudmisi, ähvardamisi ja pidevaid meeldetuletusi (samas, lk. 23-24).
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3. METOODIKA OSA
Metoodika

osa

koosneb

kuuest

alapeatükist.

Esimeses

alapeatükis

tutvustatakse

andmekogumis- ja analüüsimeetodeid. Teine alapeatükk keskendub uuringudisainile. Kolmas
alapeatükk selgitab valimit. Neljandas alapeatükis antakse ülevaade kvalitatiivsest
andmeanalüüsist ja selle kasutamisest. Viies alapetükk keskendub meetodi positiivsetele ja
negatiivsetele aspektidele ning viimases metoodika osa alapeatükis kirjeldatakse analüüsi
kategooriate operatsionaliseerimist.

a.

Andmekogumis- ja analüüsimeetodid

Magistritöö andmekogumis- ja analüüsimeetodid on kvalitatiivsed ning uurimisprobleemi
uurimismeetodiks on kvalitatiivne võrdlevuuring, analüüsitakse võrreldavaid juhtumeid
sügavuti. Andmekogumisel kasutatakse sekundaarandmeid ning uurimise andmeanalüüsi
meetodiks on kvalitatiivne sisuanalüüs. Sekundaarandmeid rakendatakse sellepärast kuna
materjalidele on lihtne ligipääs, informatsioon tuleneb juba tehtud uuringutest ning analüüsi on
võimalik läbi viia sügavuti ja ajaliselt tagasiulatuvalt ning ühtlasi pikemaajaliselt. See tähendab,
et taoliste andmete eelistamisel pole ajalist ega ka asukoha piirangut (näiteks nagu võib olla
mõnede arhiivimaterjalidega).

b. Uuringudisain
Töös kasutatakse kvalitatiivset võrdlevat uuringudisaini ja täpsemalt selle sarnasuspõhist
lähenemist (most similar systems design MSSD), valitud on võimalikult sarnased skandaalide
paarid, kus põhiliseks erinevuseks, mida uurida püütakse, on skandaali sattunud poliitiku sugu.
Przeworski ja Teune (1970) järgi on uuritavad nähtused väga sarnased, millel võib esineda
üksikuid erinevaid tegureid ja samuti on erinev lõpptulemus, kuid erinevat lõpptulemust on
võimalik seletada nende üksikute erinevate teguritega, mis juhtumitel erinesid. Sarnasuspõhise
lähenemise puhul on oluline, et sarnaseid tegureid oleks võimalikult palju ja süsteeme eristavate
muutujate arv võimalikult väike (Przeworski ja Teune, 1970, lk. 33-34).
Järgnevalt vaadatakse kolme naispoliitiku ja kolme meespoliitiku poliitiliste skandaalide
tekkepõhjuseid ning hinnatakse poliitilist tausta kuna see võimaldab paremini aru saada
skandaalide arengunüanssidest. Skandaalijuhtumite jaotamine kolme skandaaliliigi vahel
(finants-, võimu- ja repliigiskandaal) näitab ära, millised on nais- ja meespoliitikute skandaalide
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sarnased ja erinevad jooned, mida (lisaks poliitikute soole) võrrelda ning millega veel tuleb
arvestama.
Ester Tuiksoo skandaali tutvustus ja poliitiline taust
Põllumajandusminister Ester Tuiksoo (Rahvaliit) sattus skandaali kuna nõustus talle vara
lubamisega

ning

võttis

vastu

vara

Toomas

Annuselt

selle

eest,

et

ta

tegi

põllumajandusministeeriumile rendipindadeks uue hoone leidmise konkursil põhjendamatuid
eelistusi ASile Merko Ehitus ja ASile E.L.L (24.03.2009, Postimees). Kuna enne 12.12.2008
pole skandaali kirjeldamisel võimalik lähtuda Thompsoni (2000) poliitilise skandaali viie
tunnuse käsitlusest, sellepärast algab Ester Tuiksoo skandaali vaatlemine sellest hetkest kui
algatatakse Reiljani ja Tuiksoo saadikupuutumatuse äravõtmine (12.12.2008). Skandaal kestab
umbes viis kuud ajavahemikus 12.12.2008-12.05.2009 ning kulmineerub 2.07.2014
süüdimõistva

otsusega.

Skandaali

vaatlemine

lõpeb

peale

seda,

kui

endine

põllumajandusminister Ester Tuiksoo (oli minister valitsuse tagasiastumiseni 05.04.2007) saab
Riigikohtus süüdimõistva otsuse (ametiseisundi kasutamise eest vara või nõusolek seda
tulevikus vastu võtta).
Ester Tuiksoo skandaali ajal oli

Vabariigi Valitsuse koosseisus Eesti Reformierakond

(RE), Eesti Keskerakond ja Eestimaa Rahvaliit (RL). Valitsus oli ametis 13.04.200505.04.2007 ja selle eesotsas oli reformierakondlasest peaminister Andrus Ansip ning
põllumajandusministriks Ester Tuiksoo (Eestimaa Rahvaliit) (8.04.2020, Vabariigi Valitsuse
koduleht).

Villu Reiljani skandaali tutvustus ja poliitiline taust
Keskkonnaministri Villu Reiljani (Rahvaliit) skandaali ajendiks on asjaolu, et kaitsepolitsei
(edaspidi kapo) pidas kaitsealade maavahetuse afääris kahtlustatavatena kinni neli inimest,
kelle hulgas on kolm ärimeest (Einar Vettus, Tullio Liblik, Tarmo Pedjasaar) ning maa-ameti
juht Kalev Kangur. Keskkonnaminister Villu Reiljan astus tagasi seoses uurimisega maaametis, mis kuulub keskkonnaministeeriumi haldusalasse (6.10.2006, Postimees).
Villu Reiljani skandaali ajal oli Vabariigi Valitsuse koosseisus Eesti Reformierakond (RE),
Eesti Keskerakond ja Eestimaa Rahvaliit (RL). Valitsus oli ametis 13.04.2005-05.04.2007 ja
selle eesotsas oli reformierakondlasest peaminister Andrus Ansip ning keskkonnaministriks
Villu Reiljan (Eestimaa Rahvaliit) (8.04.2020, Vabariigi Valitsuse koduleht).
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Ester Tuiksoo ja Villu Reiljani finantsskandaali juhtumipaar
Esimese juhtumipaari moodustavad Ester Tuiksoo ja Villu Reiljani finantsskandaal, nn
maadevahetuse afäär, mille raames poliitikud kuritarvitasid ametiseisundit ja võtsid
altkäemaksu. Ester Tuiksoo ja Villu Reiljani skandaale on võimalik võrrelda kuna mõlemal
juhul on tegemist poliitilise finantsskandaaliga, toimub ametiseisundi kuritarvitamine (st
altkäemaksu võtmine). Finantsskandaalid on sarnased ning sobivad analüüsimiseks kuna
toimuvad esialgu varjatult, kuid skandaalid saavad avalikuks.
Lisaks soole, on juhtumid erinevad sellepärast, et skandaalide kestus on erinev – kui Villu
Reiljan astub ametist tagasi kolm päeva peale skandaali puhkemist, siis Ester Tuiksoo skandaal
kestab umbes viis kuud (k.a siis kui poliitik pole enam põllumajandusminister). Poliitik Tuiksoo
skandaal kulmineerus süüdimõistva kohtuotsusega.

Kristiina Ojulandi skandaali tutvustus ja poliitiline taust
Välisminister Kristiina Ojulandi (Reformierakond) ajal tuvastab kapo kontrolli käigus
välisministeeriumis 91 riigisaladust sisaldavate dokumentide kadumise. Skandaal kestab
orienteeruvalt kaks nädalat ajavahemikus 31.01.-15.02.2005. Skandaali vaatlemine lõpeb peale
seda, kui välisminister Kristiina Ojuland ametist vabastatakse.
Kristiina Ojulandi skandaali ajal oli Vabariigi Valitsuse koosseisus Res Publica (RP), Eesti
Reformierakond (RE) ja Eestimaa Rahvaliit (RL). Valitsus oli ametis 10.04.2003-13.04.2005
ja selle eesotsas oli respublikaanist peaminister Juhan Parts ning välisministriks oli Kristiina
Ojuland (8.04.2020, Vabariigi Valitsuse koduleht).
Poliitik Kristiina Ojulandi skandaaliga kaasneb Thompsoni (2000) järgi spetsiifiline kontekst.
Nimelt Reformierakonna ja Res Publica Tallinna piirkonna võimutüli seisnes selles, et Res
Publica otsis võimalusi sõlmida koalitsioonileping Reformierakonna asemel Keskerakonnaga,
sest põhjuseks oli erakondade vaheline poliitiline võimuvõitlus ja lähenevad kohalike
omavalitsuste valimised (oktoober 2005). Res Publicaga tülis olev Reformierakond, kes
valimistel oli alati populaarne olnud, soovis igal juhul võimupositsiooni säilitada ning tegi kõik
selleks, et võimule jääda (pidades oluliseks tulumaksu alandamist ja vanemahüvitiste
kehtestamist). Lõpuks otsustas Res Publica sõlmida Reformierakonna ja Rahvaliiduga senise
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võimuliidu jätkamise kuna Res Publica püüdis kahaneva populaarsuse tõstmiseks valimistel osa
Reformierakonna toetajate hääli endale saada (7.03.2005, Postimees; 9.03.2005, EPL-Delfi).

Margus Hansoni skandaali tutvustus ja poliitiline taust
Kaitseminister Margus Hansoni (Reformierakond) Tartu kodust varastati 31.10.2004 ministri
portfell salajaste dokumentidega. Skandaal kestab orienteeruvalt kaks päeva 8.-10.11.2004.
Skandaali vaatlemine lõpeb peale seda, kui kaitseminister Margus Hanson otsustas ametist
tagasi astuda.
Margus Hansoni skandaali ajal oli Vabariigi Valitsuse koosseisus Res Publica (RP), Eesti
Reformierakond (RE) ja Eestimaa Rahvaliit (RL). Valitsus oli ametis 10.04.2003-13.04.2005
ja selle eesotsas oli respublikaanist peaminister Juhan Parts ning kaitseministriks oli Margus
Hanson (8.04.2020, Vabariigi Valitsuse koduleht).

Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni võimuskandaali juhtumipaar
Teise juhtumipaari moodustavad Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni võimuskandaal,
põhjuseks on poliitilise võimu väär- või kuritarvitamine, sest rikuti riigisaladustega seotud
dokumentide käitlemist reguleerivaid reegleid ja protseduure. Võimuskandaalid on sarnased
ning sobivad analüüsimiseks kuna skandaalid toimuvad esialgu varjatult, kuid need saavad
avalikuks.
Lisaks soole, on juhtumid erinevad sellepärast, et skandaalide kestus on erinev – kui Margus
Hanson asutus ametist tagasi orienteeruvalt kaks päeva peale skandaali puhkemist, siis Kristiina
Ojulandi skandaal vältab orienteeruvalt kaks nädalat ning see raugeb peale seda, kui
välisminister Kristiina Ojuland ametist vabastatakse. Juhtumeid eristab veel üks oluline punkt,
nimelt Kristiina Ojulandi skandaaliga kaasneb Thompsoni (2000) järgi spetsiifiline kontekst (st
poliitikute omavahelised võimutülid, välisministeeriumi sisene tüli) ning poliitik Ojulandi peeti
ebapopulaarseks ja kadunud riigisaladuse dokumentide skandaali puhkemises nähti võimalust
välisministrist lahti saada. Nende asjaolude tõttu rünnatakse poliitik Kristiina Ojulandi meedias
rohkem. Juhtumeid eristava omadusena on võimalik välja tuua ühtlasi seda, et kuna
kaitseminister Margus Hansoni skandaali avalikustamist „pärsib“ riigisaladuse seaduse
piirangutest tulenev mõju, siis seetõttu uut informatsiooni ei laeku, ning see võimaldab meedial
rohkem subjektiivseid hinnanguid vahendada ja spekuleerida selle üle, mis toimuma hakkab.
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Mailis Repsi skandaali tutvustus ja poliitiline taust
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) sattus skandaali peale seda kui viibides
Fennio-Ugria maailmakongressi külalisena Marimaal, esitas intervjuus Vene telekanalile Vesti
seisukohti, mis oluliselt erinesid Eesti välispoliitilisest peajoonest ja mis põhjustasid
parlamendipoliitikute umbusaldusavalduse Malis Repsi suhtes Riigikogus, mis läbi kukkus.
Skandaal kestis peaaegu kuu aega ajavahemikus 18.08-15.09.2005. Skandaali vaatlemine lõpeb
peale seda, kui Riigikogus kukkus läbi haridus- ja teadusministri Mailis Repsi umbusaldamine.
Poliitik Mailis Repsi skandaali oli võimalik seostada Thompsoni (2000) järgi spetsiifilise
kontekstiga. Poliitikul oli suurem tõenäosus skandaali sattuda, sest lähenamas (oktoober 2005)
olid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Seetõttu minister Reps väidab järgmist:
„Kahju, ert minu visiiti Marimaa on ära kasutatud valimiseelse sisepoliitilise võitluse
instrumendina. Selle asemel võiks keskenduda maride tegelikele probleemidele ja maride
toetamisele“ (9.09.2005, Postimees).
Mailis Repsi skandaali ajal oli Vabariigi Valitsuse koosseisus Eesti Reformierakond (RE), Eesti
Keskerakond ja Eestimaa Rahvaliit (RL). Valitsus oli ametis 13.04.2005-05.04.2007 ja selle
eesotsas oli reformierakondlasest peaminister Andrus Ansip ning haridus- ja teadusministriks
Mailis Reps (Eesti Keskerakond) (8.04.2020, Vabariigi Valitsuse koduleht).

Andrus Ansipi skandaali tutvustus ja poliitiline taust
Peaminister Andrus Ansip sattus skandaali peale seda kui Õhtuleht avaldab 6.02.2012 artikli,
milles kutsuti rahvast ACTA (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement ehk võltsimisvastane
kaubandusleping, edaspidi ACTA) lepingu allkirjastamise vastu protestima ning 8.02 Riigikogu
infotunnis kommenteeris peaminister Andrus Ansip ilmunud artiklit järgmiselt: „Teate,
inimene, kes midagi säärast väidab (Andrus Ansip viitas artikli autorile ajakirjanikule Sander
Silmale) on seemneid söönud, ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame.
Tavaliselt niisugustel puhkudel, kui inimestel sellised kahtlused on, aitab selle vastu see, et
pannakse aeg-ajalt foolium mütsi sisse. Mõned arvavad, et abi võib olla ka mullivannist. Ma ei
tea, mis konkreetsel puhul võiks aidata, aga inimesed võiksid kusagilt abi otsida!“ (8.02.2012,
Õhtuleht). Skandaal kestab orienteeruvalt kuus päeva ajavahemikus 8.-13.02.2012. Skandaali
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vaatlemine lõpeb peale seda, kui peaminister Andrus Ansip (Reformierakond) avalikkuse ees
vabandab.
Andrus Ansipi skandaali ajal oli Vabariigi Valitsuse koosseisus Eesti Reformierakond (RE),
Eesti Keskerakond ja Eestimaa Rahvaliit (RL). Valitsus oli ametis 13.04.2005-05.04.2007 ja
selle eesotsas oli reformierakondlasest peaminister Andrus Ansip (8.04.2020, Vabariigi
Valitsuse koduleht).

Mailis Repsi ja Andrus Ansipi repliigiskandaali juhtumipaar
Kolmanda juhtumipaari moodustavad Mailis Repsi ja Andrus Ansipi repliigiskandaal, teoks
saab see poliitiku mõtlematu sõnakasutuse/väljaütlemise tõttu.
Repliigiskandaalid on sarnased ning sobivad analüüsimiseks kuna toimuvad avalikult ja meedia
kuuleb ning salvestab poliitikute sõnakasutuse/väljaütlemise.
Lisaks soole, on juhtumid erinevad sellepärast, et skandaalide kestus on erinev – kui Andrus
Ansipi kestab orienteeruvalt kuus päev, skandaali vaatlemine lõpeb peale seda, kui peaminister
avalikkuse ees vabandab, siis Mailis Repsi skandaal kestab peaaegu kuu aega ning skandaali
vaatlemine lõpeb siis, kui haridus- ja teadusministri umbusaldushääletus Riigikogu läbi kukub.
Juhtumeid eristab veel üks asjaolu – nimelt Mailis Repsi skandaali puhul kaasneb Thompsoni
(2000) järgi spetsiifiline kontekst (st valimised on tulemas) ning ühtlasi kujutab meedia
ministrit ohvri rollis.
Juhtumite valiku põhjendamisel on oluline mainida, et töö autor on teadlik, et identseid
skandaali juhtumeid ei eksisteeri, mida võrreldakse, sest ideaalset võrreldavust ei olegi
võimalik saavutada.
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3.3
Valim
Magistritöö andmed pärinevad meediatekstidest, mis on kogutud Eesti suurimate päevalehtede
Postimehe ja Eesti Päevaleht-Delfi veebiväljaannete veebiotsinguga (v.a üks artikkel Õhtulehe
veebiväljaande veebiotsinguga).
Valimi moodustamisel on veebiväljaannete otsingumootori märksõnadeks:
Ester Tuiksoo maadevahetus; Ester Tuiksoo skandaal; Reiljan maadevahetus; Ojuland
skandaal; Hanson skandaal; Mailis Reps Marimaa; ja Andrus Ansip ACTA.
Otsingu ajaraam sõltub iga skandaali kestusest (st puhkemisest vaibumiseni):
Ester Tuiksoo 12.12.2008-12.05.2009 ja 2.07.2014; Villu Reiljan 5.-8.10.2006; Kristiina
Ojuland 1.-14.02.2005; Margus Hanson 8-10.11.2004; Mailis Reps 18.08.-15.09.2005; Andrus
Ansip 8.02-13.02.2012.
Lähtuvalt skandaaliliikidest (finants-, võimu- ja repliigiskandaal) on valimi suurus järgmine:
Ester Tuiksoo 8 artiklit; Villu Reiljan 15 artiklit; Kristiina Ojuland 33 artiklit; Margus Hanson
10 artiklit; Mailis Reps 13 artiklit; ja Andrus Ansip 15 artiklit. Meediatekste on kokku 94.
Artiklite puhul hinnatakse teemakohasust ja terviklikkust (st lisandunud andmetega ei paljastata
uusi tulemusi). Järelikult valimisse kaasamine toimub eesmärgipäraselt ning materjalide
kogumine toimub sisu järgi. Analüüsitav valim on sihiteadlik, mis keskendub kitsamale
sihtrühmale ja ühtlasi järeldusi tehakse selle rühma kohta. Eesmärgistatud valim võimaldab
autoril tuvastada ning selekteerida andmeid nii, et tekib ülevaade käsitletava teema
olemasolevatest materjalidest.
Valimi moodustamise aluseks on artiklid, mille sisuks on kuue ministri skandaalijuhtumid ja
skandaalide kirjeldamisel on lähtutud Thompsoni (2000) poliitilise skandaali viie tunnuse
käsitlusest:
Ester Tuiksoo ja Villu Reiljani finantsskandaal;
Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni võimuskandaal;
Mailis Repsi ja Andrus Ansipi repliigiskandaal.
Meediatekstide analüüsimisel tuuakse välja, millised on skandaali juhtumite sarnasused (sh
ühised „mustreid“, mille alusel on neid võimalik võrrelda) ja millised on erinevused ning mida
on sellest võimalik järeldada. Seejuures jälgitakse skandaalide faaside arengut (puhkemine31

eskaleerumine-vaibumine). Meediatekstide kitsendamine (nt kategooriatena, žanriliselt) lähtub
selle otstarbekusest.
Autor on käesoleva uurimisteema ja valimi selektsiooni teinud mõnda aega tagasi, sellepärast
ulatuvad mõned analüüsitavad poliitilised skandaalid rohkem kui 15 aasta tagusesse aega ning
värskemaid skandaale magistritöös ei käsitleta.

3.4
Kvalitatiivne sisuanalüüs ja selle kasutamine
Hsieh ja Shannon defineerivad kvalitatiivset sisuanalüüsi kui uurimismeetodit, mida
rakendatakse tekstiandmete sisu subjektiivseks tõlgendamiseks süstemaatilise liigendamise- ja
kodeerimisprotsessi ning teemade või mustrite kindlakstegemise abil (Laherand, 2008, lk. 290).
Laherand (2008) leiab, et kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutavad uuringud keskenduvad keele kui
kommunikatsioonivahendi tunnusjoontele ning teksti sisule või kontekstilisele tähendusele.
Tekstiandmed võivad pärineda narratiividest, poolstruktureeritud küsimustikest, intervjuudest,
rühmaaruteludest, vaatlustest või trükistest, nt artiklitest, raamatutest või juhenditest. Seega
kvalitatiivne sisuanalüüs ei võimalda loetleda üksnes sõnu, vaid selle analüüsi abil saab uurida
terviklikku teksti ja selle tähendusi. Täiendavalt, Kalmus, Masso ja Linno (2015) käsitluse
kohaselt võimaldab kvalitatiivne sisuanalüüs keskenduda teksti peamistele tähendustele, mis
on tõenäiliselt teksti vastuvõtu seisukohast olulised. Sarnase tähendusega tekstiosad
koondatakse vastavate kategooriate alla. Need kategooriad võivad esineda nii selgelt välja
öeldud kui ka mõista antud sõnumeid (samas, lk. 290).
Sotsiaalteadusliku meetodina leidis kvalitatiivne sisuanalüüs laiemat tuntust ja kasutamist
pärast 1952. aastat, mil ajakirjas The Public Opinion Quarterly ilmus Siegfried Kracaueri
artikkel „Kvalitatiivse sisuanalüüsi väljakutse“. Selles lühikeses, ent tähelepanuväärses
kirjutises ning järgnevas akadeemilises väitluses Bernard Berelsoniga, mida nimetatakse
Berelsoni-Kracaueri debatiks sisuanalüüsi üle, kritiseeris Kracauer seni valitsenud
standardiseeritud kontentanalüüsi meetodi piiratud võimalusi, pakkudes alternatiivina välja
kvalitatiivse sisuanalüüsi ning rõhutades selle eelisomadusi (Kalmus, Masso, ja Linno, 2015).
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3.5

Meetodi positiivsed ja negatiivsed aspektid

Kvalitatiivse sisuanalüüsi postitiivseks aspektiks peavad Kalmus, Masso ja Linno (2015)
meetodi tundlikkust ja täpsust, mis võimaldab tähelepanu pöörata ka harva esinevatele või
unikaalsetele nähtustele tekstis. Seejuures negatiivseks aspektiks peavad asjaolu, et
tekstianalüüs ei võimalda erinevaid tekste täpsetel alustel võrrelda ning puuduseks võib pidada
ka seda, et kvalitatiivne sisuanalüüs loob uurijale võimaluse valikulise tõendusmaterjali
kogumiseks, mis

toimub sageli

mitteteadlikult, uurijale

meelepäraste

hüpoteeside

kinnitamiseks, ning kunagi ei saa olla kindel, et seda pole juhtunud (Kalmus, Masso ja Linno,
2015). Kvalitatiivses uuringus on kaks peamist probleemi esile tõstnud: usaldusväärsus ja
paikapidavus. Üheks kvalitatiivse raamistamise analüüsi ohuks on paikapidavus, see kuidas
raamid on operatiivselt defineeritud. Tankardi kriitika kvalitatiivse raamist analüüsi osas
tuleneb sellest, et „selle lähenemise muudab raamide tuvastamise pigem subjektiivseks
protsessiks“, siis kui uurijad kipuvad raame defineerima stereotüüpsel või tavapärasel viisil
(Linström ja Marais, 2012, lk. 27). Täiendavalt, D´Angelo ja Kuypers arvates võib kvalitatiivse
lähenemise väljakutseks olla samuti see, kui kategooriate defineerimine pole koheselt selge ja
„pole kerget kodeerimise skeemi, millesse tekstiühikuid saab selgelt sorteerida“ (samas, lk.
27).
Magistritöö andmeanalüüsimeetodina kasutatakse kvalitatiivset sisuanalüüsi ning läbiviimisel
rakendatakse kodeerimist, mille käigus jaotatakse tekst osadeks eesmärgiga seda põhjalikult
uurida ja mõõta. Kood on silt või märksõna, millega tähistatakse tekstilõike (Kalmus, Masso,
ja Linno, 2015)
Õunapuu (2014) leiab, et uurimistöö uuritav nähtus peab olema väliselt jälgitav ja registreeritav.
Registreeritakse kvalitatiivseid tunnuseid (nt sugu) ning tulemuseks saadakse sõnalised ehk
kategoriaalsed näitajad. Tunnused on siis uuritava nähtuse iseloomulikud omadused, mille
poolest nähtus teistega sarnaneb või teistest erineb (Õunapuu, 2014, lk. 134).
Kvalitatiivse sisuanalüüsi käigus on oluline leida ja seostada tekstides olevad koodid
kategooriatega, mis võtavad kokku analüüsitava materjali kesksed ja/või uurimisküsimuste
seisukohast olulised tähendused (Kalmus, Masso, ja Linno, 2015, Tartu Ülikool. Kvalitatiivne
sisuanalüüs).
Töö

sisuanalüüs

keskendub

uurimisküsimuste

seisukohast

olulistele

koodidele

ja

kategooriatele. Koodide klassifitseerimine vastavate kategooriate alla võimaldab tekste
kitsendada (st andmestiku mahtu vähendada) selleks, et luua korrastatud ülevaatlik süsteem, et
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neid oleks võimalik sarnaste ja erinevate tunnuste abil kirjeldada, tuua tekstis esinevaid
ilminguid esile ning teha järeldusi.
Töö sisuanalüüsis on autor toetunud varasemale asjakohasele kirjandusele ja on pidanud
oluliseks analüüsida järgmisi kindlaks määratud kategooriaid: isikuomadused; sugu ja
soostereotüüpne käitumine/suhtumine; juhivõimed (saavutused ja kogemused); keelekasutus
(kuidas poliitik kõneleb ja kuidas meedia reageerib) ja poliitikute kaitsestrateegiad.
Õunapuu (2014) järgi pole täielik kategoriseerimine võimalik – mingi osa jääb
kategoriseerimata ja seega analüüsimata (Õunapuu, 2014, lk.183).
Deduktiivset lähenemist kasutatakse kvalitatiivses sisuanalüüsis juhul kui uuritava nähtuse
kohta leidub teooriaid ja/või varasemaid uurimusi, mida soovitakse kindlas empiirilises
kontekstis kontrollida või edasi arendada. Sel juhul võib uurija valida suunatud sisuanalüüsi
meetodi (Laherand, 2008, lk. 292).
Empiirilise uuring viidi läbi märtsist aprillini 2021. a.
Andmete analüüs algab tähelepanelikust ja mitmekordsest tekstide lugemisest. Selle käigus
markeeritakse ära sõnad, lauseosad ja tsitaadid (ehk koodid/märksõnad), mis autori arvates
kuuluvad kindlaks määratud kategooriate alla. Kodeerimisel kohaldatakse suunatud
sisuanalüüsi meetodit, sest selle eesmärgiks on kinnitada või edasi arendada mingit teoreetilist
raamistikku või teooriat ning olemasolev teooria või senised küsimused hõlbustavad
uurimisküsimuse fokuseerimist. Mayring (2000) on kirjeldanud seda lähenemiseviisi
deduktiivse kategooriate moodustamisena (samas, lk. 292). Sellise kodeerimisega soovitakse
teooriat testida, koodid/kategooriad on vastavalt enne teoreetilistele materjalidele loodud
(Kalmus, Masso, ja Linno, 2015, Tartu Ülikool. Kvalitatiivne sisuanalüüs).

Kodeerimise tulemusena otsitakse vastust uurimisküsimusele:
1) Kuidas raamistab meedia skandaali sattunud nais- ja meespoliitikuid ning
milliseid soospetsiifilisi konstrukte kasutatakse?
Deduktiivse kodeerimise eesmärgiks on leida vastus esimesele uurimisküsimusele, siis
omakorda kodeerimise tulemuste põhjal on võimalik vastata magistritöö kahele ülejäänud
küsimustele:
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2) Milliseid sarnasusi ja erinevusi esineb soo pinnalt skandaalide arengus Ester
Tuiksoo ja Villu Reiljani, Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni ning Mailis Repsi
ja Andrus Ansipi näitel?
3) Kuidas nais- ja meespoliitikud pärast skandaali ilmnemist avalikkusega
suhtlevad?
Kodeerimise käigus vaadatakse esialgu fikseeritud kategooriad üle ning analüüsi jooksul lisati
juurde „poliitikute kaitsestrateegiate“ kategooria. See annab autorile võimaluse analüüsida
deduktiivse kodeerimise tulemusi nii, et leida vastused uurimisküsimustele.

Teine etapp algab sarnaselt esimesele etapile, kodeerimise tulemuste andmete korduvast
tähelepanelikust lugemisest. Lugemise käigus vaatab autor skandaali faaside arengutes
sarnaseid ja erinevaid soole iseäralikke tunnusjooni.
Peale seda, kui autor on tuvastanud huvipakkuvad tunnusjooned, on need otstarbekas omavahel
seostada, mis võib uurimisküsimuste seisukohast olulist tähendust omada (leida tekstis
peituvaid varjatud sõnumeid, mis tavaolukorras märkamatuks võivad jääda).
Analüüsi läbiviimisel kasutab autor allpool olevaid meetodikohaseid küsimusi, sest need
annavad autorile võimaluse sarnasuste ja erinevuste võrdluse analüüsikäiku lihtsustada ning
samaaegselt püsida n-ö fookusel.
Meetodikohased küsimused on järgmised:
Isikuomadused:
 Milliseid naispoliitikute ja meespoliitikute positiivseid ja negatiivseid isikuomadusi on
võimalik välja tuua?
Sugu ja soostereotüüpne suhtlemine:
 Milline on naispoliitiku ja meespoliitiku valdkond?
 Kuidas sugu naispoliitiku ja meespoliitiku puhul kasutatakse?
 Mis sündmused veel aset leiavad, spetsiifiline kontekst?
 Kuidas süüdlast konstrueeritakse?
 Kuidas esineb topeltstandardeid?
 Kuidas toimub soo konstrueerimine?
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Juhivõimed (saavutused ja kogemus):
 Naispoliitikutel on universaalsed standardid, kuid meespoliitikutele on erandid lubatud?
 Naispoliitikud ise seavad kõrgemad nõudmised?
 Milliseid hinnanguid antakse ametialaste- ja juhi võimete kohta?
Keelekasutus:
 Millal poliitikud kõnelevad?
 Millal ja kuidas poliitikute sõnavõtud muutuvad?
 Kuidas reageerib meedia?
Poliitikute kaitsestrateegiad:
 Kuidas poliitikud end kaitsevad?

3.6

Kategooriate operatsionaliseerimine

Kategooriate operatsionailiseerimisel on lähtutud töös püsitatud uurimisküsimustest.
Analüüsitakse ainult neid meediatekste, mille sisuks on skandaali kirjeldamine ja mis
võimaldavad uurimisküsimustele vastata. Skandaali faaside, meedia raamistamist ja poliitiku
kaitsestrateegiate tuvastamine põhineb erinevate autorite teoorial. Meediatekstid on valitud
eesmärgipäraselt, toimub meediatekstide mitmekordne ja tähelepanelik lugemine, mille käigus
teksti kodeeritakse ning tehakse märkmeid.
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4. EMPIIRILINE OSA
4.1. Skandaalide raamistamine meedias
Kuidas raamistab meedia skandaali sattunud nais- ja meespoliitikuid ning milliseid
soospetsiifilisi konstrukte kasutatakse?
4.1.1 Finantsskandaali raamistamine
Ester Tuiksoo skandaali meediapoolne raamistamine
Postimehe portaal avaldas 12. detsembril 2008 ajakirjanik Kajar Kase kirjutatud uudise, et
prokuratuur tahtis Reiljanile ja Tuiksoole süüdistust esitada. Meedia eesmärk oli määrata
skandaali suunda, seega uudislugu selgitas, et riigiprokuratuur soovis Villu Reiljanile ja Ester
Tuiksoole maadevahetuse süüasjas esitada süüdistuse altkäemaksu võtmises ja oli teinud
õiguskantslerile vastavasisulise taotluse. Süüdistuse esitamiseks on vaja riigikogu liikmetelt
Reiljanilt ja Tuiksoolt võtta saadikupuutumatus, selle protsessi peab algatama õiguskantsler
(12.12.2008, Postimees). Artikkel lõpeb tõdemusega, et Villu Reiljanit, Ester Tuiksood ja Kalev
Kangurit kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Ülejäänud isikuid ja ettevõtteid kahtlustati
altkäemaksu andmises (12.12.2008, Postimees). Meedia püüdis skandaali asjaolusid veelgi
enam avada. Niisiis uudis selgitas seda, kuidas õiguskantsler tutvus Reiljani-Tuiksoo süüasja
materjalidega. Ajakirjaniku püüdluseks oli esimeses faasis süüdlase otsimine ning seetõttu
uudisloos näidati kuidas riigiprokuratuur saatis 12. detsembril 2008 õiguskantslerile taotluse
esitada Tuiksoole ja Reiljanile süüdistus maadevahetuse kriminaalasjas [...] (12.12.2008,
Postimees). Seega skandaali arengus leidis aset süüdlase otsimine, mistõttu tolles samas artiklis
lugejatele meenutati skandaali tagamaid, siis kui väideti, et kahtlustuse kohaselt said riigikogu
liikmed Villu Reiljan ja Ester Tuiksoo maadevahetuse protsessis teatud taotlejate soodustamise
eest hüvesid (12.12.2008, Postimees). Ühtlasi jagas artikkel spekulatioone selle kohta, mis
lähiajal toimumas ja vahendas prokuratuuri hinnangut, mille kohaselt altkäemaksu eest
maadevahetuse tehinguid teinud poliitikud ja ärimehed said lähinädalail süüdistuse. Et kaks
kahtlustatavat paljudest, Villu Reiljan ja Ester Tuiksoo on riigikogu liikmed, vajas süüdistuse
esitamine nii õiguskantsleri kui ka riigikogu enda heakskiitu. 11. veebruaril 2008 teatas
õiguskantsler Indrek Teder, et asub asja kaaluma (12.12.2008, Postimees). Esimese faasis
süüdlase otsimise protsessi käigus, pöördus meedia kommentaari saamiseks Ester Tuiksoo
poole ja uuris poliitiku arvamust prokuratuuri käitumise kohta. Poliitik Ester Tuiksoo leidis, et
prokuratuuri avaldus süüdistuse esitamise kohta oli loomulik jätk 2006. a avalikuks saanud
kriminaalasjale ja samal ajal viitas Tuiksoo sellele, et saadikupuutumatuse äravõtmiseks pidi
õiguskantsler tutvuma prokuratuuri taotluse ja mahuka kriminaalasja materjalidega. Ester
Tuiksoo järeldas, kuna reaalselt süüdistusi esitatud ei ole, oli tegemist järjekordse
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„iludemonstratsiooniga“ (13.12.2008, Postimees).Veel soovisid ajakirjanikud poliitik
Tuiksoolt teada, kas, ta oli nõus sellega, et maadevahetuse kriminaalasjaga edasiliikumiseks
võeti talt saadikupuutumatus. Selle peale kommenteeris Tuiksoo järgmiselt: Selleks et oleks
saanud alustada kohtulikku kontrolli, tuli saadikult puutumatus võtta ja me olime huvitatud
õiglasest ja kiirest kohtupidamisest (13.12.2008, Postimees). Lõpetuks uurisid ajakirjanikud, et
kui temalt puutumatuse võtmine peaks tulema hääletamisele riigikogus, siis kas ta hääletaks
puutumatuse äravõtmise poolt. Küsimuse peale tõdes endine minister Tuiksoo, et protsess tul
lõpule viia, et kaitsta oma au (13.12.2008, Postimees). Esimese faasi lõpus, 24. märtsil 2009
ilmus Postimehes ajakirjanik Hanneli Rudi kirjutis pealkirjaga „Ester Tuiksoolt võeti
saadikupuutumatus“, selgus, et õiguskantsler Indrek Teder saatis riigikogule 19. märsi
ettepaneku anda nõusolek riigikogu liikmetelt Reiljanilt ja Tuiksoolt saadikupuutumatuse
äravõtmiseks. Samas kirjutises näitas ajakirjanik lugejatele, milles seisnes toonase
põllumajandusminister Ester Tuiksoo ametialane ebaseaduslik tegu. Väidetavalt võttis Tuiksoo
mitteametlikult pakkumise üksnes AS Merko Ehitus. Lasi pakkumise kutse dokumendid ette
valmistada AS Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara, võimaldades neil sel viisil kujundada
kutsedokumendid just neile sobivate kriteeriumidega. Tuiksoole pandi ka süüks, et ta andis
pakkumiste hindamiseks tema poolt moodustatud komisjonile suuniseid, et AS E.L.L.
Kinnisvara pakkumine oli parim, kuigi komisjon sellele tulemusele ei jõudnud (24.03.2009,
Postimees). Ajakirjanik Rudi vahendas lugejatele õiguskantsleri Indrek Teder selgitusi
järgmiselt: „Kasutas ära oma ametiseisundit ja ametiseisundist tulenevat autoriteeti
ministeeriumi ametnike suunamiseks selliselt, et need viiks lepingu sõlmimiseni Toomas
Annusega seotud äriühingutega AS Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara“. Teder leidis veel,
et oma teoga soosis Tuiksoo Toomas Annust selliselt, et viimasega seotud äriühingud AS
Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara saaksid sõlmida Põllumajandusministeeriumiga uue
hoone rendilepingu. Nüüdseks oli skandaal omandanud meedias laiema kõlapinna ja seetõttu
jõudis skandaali areng teise faasi. Teises skandaali faasis juhtunu kohta uut informatsiooni ei
olnud ja sellepärast edastas meedia samu sõnumeid. Sellest johtuvalt 25. märtsi Postimehes
ilmus uudislugu samalaadse sisuga, mis 24. märtsil, kuid

lugejatele anti edasi pisut

teistsuguseid nüansse, kirjeldusi ja teksti paigutusi, kuid juhtunu kommentaarid olid edastatud
muutmata kujul. Näiteks Tuiksoole pandud süü asjaolude kirjeldamisel viidati õiguskantsler
Indrek Tederi väitele: „Kasutas ära oma ametiseisundit ja ametiseisundist tulenevat autoriteeti
ministeeriumi ametnike suunamiseks selliselt, et need viiks lepingu sõlmimiseni Toomas
Annusega seotud äriühingutega AS Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara,“ rääkis Teder
(25.03.2009, Postimees). See tähendas, et meedia kasutas raamistamise protsessi käigus
tsitaate, näiteks teoreetikute Ekströmi ja Johanssoni (2008) kohaselt oli meedia skandaalid
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osaliselt just nendel lausungitel „üles ehitatud“. Pealekauba andsid taolised tsitaadid meediale
võimaluse moraalseid standardeid tuvastada. Ajakirjanduslik konkurents tõi kolmandas faasis
uusi fakte ja spekulatsioone siis, kui 31. märtsi Postimehe uudislugu andis meediatarbijatele
teada, et riigiprokuratuur saatis 31. märtsil kohtusse kriminaalasja, mille raames esitati
süüdistus riigikogu liikmetele Villu Reiljanile, Ester Tuiksoole, aga ka ärimeestele […]
(31.03.2009,

Postimees).

Vahendati

infot

sellest,

kuidas

Villu

Reiljan

võttis

keskkonnaministrina altkäemaksu Toomas Annuselt ja Tullio Liblikult. Ester Tuiksoo võttis
altkäemaksu Toomas Annuselt (31.03.2009, Postimees). Uue sündmusena andis ajakirjanik
Hanneli Rudi teada, et süüdistuse järgi nõustus Ester Tuiksoo põllumajandusministrina talle
vara lubamisega ning võttis vastu vara Toomas Annuselt selle eest, et ta tegi
põllumajandusministeeriumile rendipindadeks uue hoone leidmise konkursil põhjendamatuid
eelistusi ASile Merko Ehitus ja ASile E.L.L. Kinnisvara. Vastutasuna andis Toomas Annus
toonasele põllumajandusministrile Ester Tuiksoole määramata ajaks kasutamiseks ASi Merko
Ehitus poolt ehitatud korteri Tallinnas Rävala puiestee 19 (31.03.2009, Postimees). Veelgi
enam, ajakirjaniku kirjelduse kohaselt Villu Reiljanit süüdistati altkäemaksu võtmises, mis oli
toime pandud vähemalt teist korda, ning Ester Tuiksood altkäemaksu võtmises (31.03.2009,
Postimees). Võimalik oli tuvastada seda, et meedia lasi käiku Neumani, Justi ja Crigleri
majandus raami, mis kajastas kasumi-kahjumi mõttesuunda (Linström ja Marais, 2012, lk. 28
ja de Vreese, 2005, lk. 56). Selleks, et lugejate tähelepanu püsiks skandaalil ja süüdlase
konstrueerimisel, lisas meedia kolmanda faasi lõpus hoogu juurde ning Postimehe uudislugu
kirjeldas seda, et süüdistuse järgi nõustus Tuiksoo põllumajandusministrina talle vara
lubamisega ning võttis vastu vara Annuselt selle eest, et ta tegi põllumajandusministeeriumile
rendipindadeks uue hoone leidmise konkursil põhjendamatuid eelistusi […]. Vastutasuna andis
Annus Tuiksoole määramata ajaks kasutamiseks [….] korteri […] märkis süüdistus (1.04.2009,
Postimees). Reiljanit süüdistatakse altkäemaksu võtmises […] ning Tuiksood altkäemaksu
võtmises (1.04.2009, Postimees). Lugejate uudishimu nälga oli meedia mõnda aega toitnud ja
skandaali kirjeldusi erinevatest vaatenurkadest edastanud ning see viitas asjaolule, et skandaali
areng oli jõudnud kolmandast neljandasse faasi. Neljanda faasi alguses hoidis meedia fookust
esialgu väljakäidud raamil ja ajakirjanikud jätkasid süüdlase konstrueerimist. 12. mai
Postimehes ilmus artikkel pealkirjaga „Homme algab Reiljani ja Tuiksoo kohtuprotsess“.
Järgnevas loos selgitati, kuidas altkäemaksu võtmises süüdistati ka skandaali tõttu ametist
lahkunud Villu Reiljani parteikaaslast, endist põllumajandusministrit Ester Tuiksood, kes tegi
väidetavalt põhjendamatuid eelistusi Merko Ehitusele ja Toomas Annusele ning sai selle eest
määramata ajaks enda kasutusse tasuta korteri Tallinnas. Nii Reiljan kui ka Tuiksoo olid
riigikogu liikmed ja neilt võeti saadikupuutumatus (12.05.2009, Postimees). Kokkuvõtteks tõi
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uudis välja seisukoha, mida juba varasematel kordadel portaalides kajastati ehk siis lugejatele
meenutati, et süüdistuse põhjal võttis Reiljan altkäemaksu Annuselt ja Liblikult, Tuiksoo
Annuselt […] (12.05.2009, Postimees). Skandaali viimases faasis selgus, et poliitik n-ö
„langes“ kuna poliitik Tuiksoo mõisteti riigikohtus altkäemaksu võtmises süüdi. Mistõttu 2.
juulil 2014 Postimehe portaal avaldas artikli pealkirjaga „Tuiksoo pöördub Euroopa
Inimõiguste Kohtusse“. Ajakirjanik Tiina Kaukvere lugu väitis, et Tuiksoo pöördus Euroopa
Inimõiguste Kohtusse ja reporter vahendas poliitik Tuiksoo kommentaari: „Parem õudne lõpp
kui lõputu õudus“ (2.07.2014, Postimees). „Mul on kahju, et see ebaproportsionaalselt kaua
kestnud õudus selle kohtuprotsessi näol oli saanud Eestis sellise lõpu. Kuid tihti öeldakse –
parem õudne lõpp kui lõputu õudus,“ tõi Tuiksoo oma avalduses välja (2.07.2014, Postimees).
„Ma tänan siiralt kõiki neid, kes on mind sel raskel ajal toetanud. Vastavalt Keskerakonna
põhikirjale pole mul enam võimalik Keskerakonna liige olla, kuid soovin kõigile
keskerakondlastele edu, jõudu ja jaksu,“ lisas ta (2.07.2014, Postimees). Tuiksoo kinnitas
veelkord, et pole seadust rikkunud. „Kogu selles protsessis seitsme ja poole aasta jooksul on
mind ebaõiglaselt süüdistatud ja jäetud arvestamata oluline tõendusmaterjal. Seega olin
otsustanud pöörduda Euroopa Kohtusse“ (2.07.2014, Postimees). Nõnda nagu uudisloo
alguses, nii ka lõpus osundas ajakirjanik riigikohtu süüdimõistvale otsusele, mille järgi
riigikohus luges nõuetekohaselt tõendatuks, et Villu Reiljan, Kalev Kangur ja Ester Tuiksoo
võtsid oma ametiseisundi kasutamise eest vara või nõustusid seda tulevikus vastu võtma. Neile
andsid vara või lubasid seda anda Tullio Liblik ja Tarmo Pedjasaar, samuti Toomas Annus, kes
tegutses aktsiaseltside Merko Ehitus (praegune Järvevana) ja E.L.L. Kinnisvara huvides
(2.07.2014, Postimees). Ajakirjanik kasutas naispoliitiku kirjeldamiseks maskuliinseid
soospetsiifilisi konstrukte, näiteks pealkirjas „Tuiksoo pöördub Euroopa Inimõiguste
Kohtusse“. Pealkiri tähistas tegevust, mida poliitik hakkas tegema ning see oli esitatud kindlas
kõneviisis, mis mõjus veenvamalt. Maskuliinne konstrukt peitus ühtlasi ajakirjaniku lauses, kui
ajakirjanik poliitik Ester Tuiksood kujutas: „[…] süüdi jäänud […]tuli pärast vaikimist
lagedale avaldusega […]“,(2.07.2014, Postimees) “kinnitas ta“ või on otsustanud“
(2.07.2014, Postimees). Vastukaaluks ajakirjaniku maskuliinsele väljenduslaadile, otsis poliitik
Tuiksoo naissoole omaselt empaatiat ja kaastunnet, kuid kasutas metafoori: „Parem õudne lõpp
kui lõputu õudus“ (2.07.2014, Postimees). Metafooril oli varjatud tähendus, mis osutas
negatiivsusele, kurbusele ja mida oli võimalik tõlgendada kui „olgu kiire lõpp, mitte igavene
agoonia“. Ester Tuiksoo avaldas kahjurõõmu asjade käigu üle ja demonstreeris seda, kuidas
talle oli liiga tehtud, lootes sellega kaastunnet või poolehoidu tekitada, näiteks siis kui „mul on
kahju, et see ebaproportsionaalselt kaua kestnud“ (2.07.2014, Postimees) või „mind
ebaõiglaselt süüdistatud“ (2.07.2014, Postimees). Tuiksoo avaldas soostereotüüpselt siirust,
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hoolivust ja lojaalsust, kui kõneles erakonnakaaslastest: „Ma tänan siiralt kõiki neid, kes on
mind sel raskel ajal toetanud“, „soovin […] edu, jõudu ja jaksu“ (2.07.2014, Postimees).
Villu Reiljani skandaali meediapoolne raamistamine
Skandaal sai avalikuks 5. oktoobril 2006 kui Postimehes kirjutasid ajakirjanikud Andrus
Karnau ja Rasmus Kagge, sellest kuidas kapo pidas kaitsealade maavahetuse afääris
kahtlustatavatena 3. oktoobril kinni neli inimest, kelle hulgas oli kolm ärimeest ning maa-ameti
juht Kalev Kangur. Ajakirjanikud raamistasid lugu ja tutvustasid auditooriumile, mis aset leidis
ja kirjeldas seda, kuidas Postimehe andmetel peeti kinni maa-ameti juht Kalev Kangur ning
ärimehed Einar Vettus ja Tullio Liblik (5.10.2006, Postimees). Ajakirjanike sõnul uurimist
vedava riigiprokuratuuri pressiesindaja Piret Seeman kinnitas, et kapo uurib kinnistute
vahetamist riigiga. Eesti seadused lubavad omanikul looduskaitseliste piirangutega krunti
vahetada riigimaa vastu (5.10.2006, Postimees). Uudises selgitati, et enamasti toimus
maadevahetus kusagil metsade keskel, kui talunik tahtis näiteks vabaneda tülikast merikotka
või musta toonekure pesapuuga krundist, kuid Libliku ja Vettusega ning ehitusfirmaga Merko
seotud äriühingud pälvisid ajakirjanduse elavat tähelepanu, sest neil õnnestus vahetada
kaitsealune maatükk kruntide vastu Tallinna, Pärnu ja Haapsalu kesklinnas. Ühel juhul saadi
kätte ka eksklusiivne liivarand Noarootsis (5.10.2006, Postimees). Meedia püüdis juhtunu
asjaolusid veelgi enam avada ning tolles artiklis tõdesid ajakirjanikud, kuidas just Kanguri
juhitud amet otsustas maavahetuse üle, lasi krundid hinnata ja saatis paberid allakirjutamiseks
keskkonnaministrile. Lisaks skandaali avamisele, näitas meedia lugejatele, et iga küsitava
väärtusega maadevahetuse otsuse all oli Villu Reiljani allkiri, kuigi ette oli selle valmistanud
Kangur (5.10.2006, Postimees). Samal ajal meedia paljastas kurioosse faktina veel selle, et
eranditult kõik maade hindamised tegi kinnisvarabüroo BPE Kinnisvaraekspert. Lisaks jooksis
keskkonnaministri käskkirjadest läbi kummaline kokkusattumus, et kõik maatehingud
kinnipeetud ärimeestega teostas faktiliselt üks ja sama isik – maa-ameti vanemspetsialist Uno
Unt (5.10.2006, Postimees). Enne kui skandaali areng jõudis teise faasi, otsis meedia esimeses
faasis süüdlast ja sellest ajendatult avaldas Postimees 5. oktoobril Mirjam Mäekivi loo, mis
teatas, kuidas keskkonnaminister Villu Reiljan algatas maa-ameti peadirektori Kalev Kanguri
suhtes distsiplinaarmenetluse seoses looduskaitseliste piirangutega alade riigile kuuluvate
kinnistute vastu vahetamise uurimisega (5.10.2006, Postimees). Lisamaks loole ustavust,
vahendas artikkel keskkonnaminister Villu Reiljani kommentaari: „Keskkonnaministeerium
aitas uurimisele igati kaasa ja soovis, et juhtum saaks võimalikult kiiresti selgeks“ (5.10.2006,
Postimees). Stereotüüpselt demonstreeris meespoliitik olukorra teadlikkust, keelekasutus oli
konkreetne. Olukorra lahendamisel näitas poliitik huvi üles ning koostöövalmidust. Teises
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skandaali faasis hoiti lugejate huvi skandaalil ja avaldati artikkel, mille järgi Harju maakohus
andis 5. oktoobril loa vahistada pooleks aastaks maa-ameti korruptsioonijuhtumite uurimiseks
kolm inimest. Postimehe andmetel on tegu maa-ameti peadirektori Kalev Kanguri ning
ärimeeste Einar Vettuse ja Tarmo Pedjasaare (5.10.2006, Postimees). Uudises oli öeldud, et
kapo selgitas kriminaalmenetluses maa-ameti võimalikke korruptsioonijuhtumeid seoses
looduskaitseliste piirangutega kinnistute vahetamisega riigile kuuluvate kinnistute vastu
(5.10.2006, Postimees). Ühtlasi meenutas artikkel lugejatele, millest skandaal puhkes. Teise
skandaali faasi lõpus oli skandaali mõnevõrra rohkem käsitletud ja skandaali meediakajastus
oli kasvanud ja see tähendas seda, et skandaali areng oli jõudnud kolmandasse faasi. Kolmandas
faasis leidis tänu ajakirjanduslikule konkurentsile aset pöördelised arengud, sest Postimehe
ajakirjaniku Andrus Karnau artikkel vahendas peaministri Andrus Ansip ütlust, et enne
süüdistuse sisu kohta info saamist ei kaalu ta keskkonnaminister Villu Reiljani sobivuse üle
tema valitsuse ministriks (5.10.2006, Postimees). Uudis tõi ka välja peaministri põhjenduse:
„Poliitilise vastutuse võtmisel oli oluline, kas minister teadis toimuvast, ja kas oleks pidanud
midagi ette võtma, et seaduse rikkumist ära hoida,” kinnitas Ansip. „Loomulikult igal ministril
oli vastutus haldusalas toimuva ees” (5.10.2006, Postimees). Peaminister Andrus Ansip pidas
kolleeg Villu Reiljani pädevaks ministriks ja hindas Reiljani kompetentsust. Hoogu sai
skandaal juurde ja 6. oktoobril intervjueeris ajakirjanik Andres Karnau keskkonnaministrit
Villu Reiljanit. Intervjuu käigus uuris ajakirjanik keskkonnaministri käest, kas praegu
olemasoleva info järgi oli teie arvates kõik maavahetustehingud, millest ajakirjandus rääkinud,
korrektsed (6.10.2006, Postimees). Minister Villu Reiljan vastas selle peale, et need põhinevad
looduskaitseseadusel ja vabariigi valituse korral. Ajakirjanik soovis ministrilt veel teada, et kui
kõikidel vahetusaktidel olete teie allkirjastanud, siis vastutasite teie kõikide vahetuste eest
(6.10.2006, Postimees)? Seepeale vastas keskkonnaminister, et oli teinud seda lähtuvalt
seadusest ja poliitilisest tahtest. Sisuliselt vastutas maa-amet, kes need ette valmistas. Veelgi
enam, ajakirjanik Andrus Karnau uuris, te olete endiselt veendunud, et kui leiti, et maatükk
kusagil jõekäärus oli võrdväärne kinnistuga kesklinnas, oli ka siis riigi huve kõige paremini
kaitstud? Poliitik reageeris küsimusele nii: Vaadake, sellega oli nii, et olenes, kus jõekäärus
leiti. Kui see leiti Tallinnas mõnes jõekäärus, siis sellele tehti erakorraline hindamine, ja selle
maatükile, mida vastu taheti, tehti hindamine (6.10.2006, Postimees).
Ja lõpetuseks soovis intervjueerija ministrilt teada, kas see oli juhus, et kallimad kinnistud Eesti
eri linnade paremates rajoonides oli vahetuse käigus läinud süstemaatiliselt ühe kindla
ärimeeste grupi kätte? Seega keskkonnaminister Villu Reiljan vastas järgmist: Ma ei oska seda
kommenteerida. Vahetus oli kaitsealuse kinnistu omaniku ja riigi leping, mis pidi olema
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rahalises tasakaalus […] (6.10.2006, Postimees). Eelneva intervjuu põhjal tuvastati, et meedia
rakendas Neuman, Just ja Crigleri järgi majandus raami, mis kajastas kasum-kahjumi
mõttesuunda (Linström ja Marais, 2012, lk. 28 ja de Vreese, 2005, lk. 56). Intervjuus käigus
näitas minister Villu Reiljan end enesekindla ja autoriteetse juhina, kes oma ametipositsioonil
oli keskkonnaministeeriumit juhtides „lähtunud seadusest“ ja samal ajal demonstreeris
meespoliitik oma aatelisust kui väitis, et ta oli juhindunud „poliitilisest tahtest“. Ajakirjanduslik
rivaalitsemine andis skandaalile üha suurem tõuke ja Postimehe uudis andis lugejatele teada, et
keskkonnaminister Villu Reiljan esitas peaminister Andrus Ansipile 6. oktoobril
lahkumisavalduse. Artikkel vahendas keskkonnaministeeriumi teadet, mille kohaselt lähtus
Reiljan sellist otsust tehes euroopalikust poliitilisest kultuurist. Reiljan astus tagasi seoses
uurimisega maa-ametis, mis kuulus keskkonnaministeeriumi haldusalasse (6.10.2006,
Postimees). Ametist tagasiastumist põhjendas poliitik Villu Reiljan n-ö „kõrgete
moraalinormidega“, mida peeti poliitikute puhul levinud viisiks, kuidas demonstreeriti
väljakujunenud poliitilise kultuuri väärtusi ja veendumusi.
Samas artiklis kommenteeris Villu Reiljan asjaolusid järgmiselt: „Kedagi ei saa süüdistada
enne, kui süü on tõendatud,“ märkis Reiljan. Ja lõpetuseks lisas veel poliitik: „Praegu on maaameti võimalike süüdistuste kohta väga vähe infot. Rõhutasin, et tagasi astudes lähtun
poliitilisest kultuurist ja korrektsusest, mitte ei anna sellega mõista, nagu oleksid
looduskaitsealuste maade vahetamised kuidagi ebakorrektsed olnud,“ ütles ta (6.10.2006,
Postimees). Neljanda faasi alguses hoidis meedia fookust domineerival raamil, mis esilagu välja
käidi ja sellepärast avaldas Postimees 6. oktoobril ajakirjanik Mirjam Mäekivi uudisloo, mis
andis teada, et keskkonnaminister Villu Reiljani kaalus seoses maa-ameti skandaaliga
tagasiastumist, kuna see mõjuks hästi nii tema erakonna valmistumisele valimisteks kui
demokraatia arengule üldisemalt. Minister Reiljan täiendas veel: „Kutsun kindlasti oma
võitluskaaslased-erakonnakaaslased kokku ja arutame seda. Juhtum oli toimunud minu
haldusalas, see on väga kahetsusväärne, loomulikult on poliitiline vastutus olemas ja paljud
kindlasti seda ootavad, et ma tagasi astuks. See ei ole võimatu,“ ütleb Reiljan. Veel samas
artiklis vahendab ajakirjanik Villu Reiljani väidet: „Olen eluaeg olnud tegija ja otsustaja - üle
30 aasta juba […]“(6.10.2006, Postimees). Poliitik Reiljani kommunikatsioon oli
soostereotüüpselt maskuliinne kuna näitas end kaalutleva, kalkuleeriva ja iseseisva otsustaja,
näiteks sel juhul kui diskuteeris selle üle, kas ta peaks ikka tagasi astuma või mitte. Meespoliitik
oli liidrina enesekindel, „võimunäljas“ ja strateegiliselt mõtlev kuna planeeris juba järgmisi
valimisi, samal ajal kutsus inimesi endaga kaasa mõtlema ja asja koos arutama. Poliitik Reiljani
võis iseloomustada „tugeva võitlejana“, kes demonstreeris oma pikaajalist juhikogemust ning
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Merchanti (2012) kohaselt tahtis tunda end vajaliku, hinnatuna ja imetletuna. Lõpetuseks
vahendas uudis lugejatele seda, et keskkonnaministri sõnul teadis ta uurimisorganite huvist
maa-ameti tegevuse vastu juba varem. Poliitik kommenteeris järgmiselt: „Mind informeeriti, et
keegi oli midagi kuhugi pannud, ja ma pidin küsima vastavatest organitest, kas minu maa-ameti
pealikut jälgiti“ (6.10.2006, Postimees). Villu Reiljani saavutusi ja kogemusi oli võimalik
hinnata soostereotüüpsena kuna positsioneeris end pealikuna, keda oli kurssi viidud ja ta pidi
nüüd otsustama. Maskuliinsus ja n-ö „boss´ilik“ suhtumine väljendus näiteks selles, kui poliitik
kasutas ühes lauses korduvalt mina vormi, näiteks nagu „mind“, „ma“ ja „minu“. Sellest
järeldati tüüpiliselt meespoliitikule omistatud iseteadlikkust ja enesekesksust.
Neljandale faasile iseloomulikult „ärkavad karud talveunest“ siis, kui meedia lasi läbi viia
küsitluse, et selle abil välja selgitada, milline oli lugejate meelsus skandaali sattunud poliitiku
osas – kas poliitik pidi ametipostil jätkama? Taolise teguviisiga hoidis meedia lugejate
tähelepanu skandaalil selleks, et see sai jätkuda. Peale selle leidsid Allern ja Pollack (2012), et
meedia võib läbi viia küsitlusi, mis kinnitasid reporterite mõju – avalikkus distantseeris end
indiviidist, kes on paljastuse keskel – kaastunne indiviidile, kes langes ja paljud lootsid, et
astutakse ametist tagasi. Sellepärast selgus 6. oktoobri Postimehe uudisloost, et 80 protsendi
PM Online'i lugejate arvates pidi Reiljan ametist lahkuma. Ligikaudu neli viiendikku Postimees
Online'i lugejatest oli seisukohal, et skandaali tõttu maa-ametis peab keskkonnaminister Villu
Reiljan lahkuma ametist. Päeva jooksul selgus, et minister astuski tagasi (6.10.2006,
Postimees). Skandaal oli jõudnud viiendasse arengufaasi kuna oli üsna tõenäoline, et
keskkonnaminister Villu Reiljan astub ametist tagasi. 6. oktoobril informeeris ajakirjanik
Mirjam Mäekivi artikkel sellest, et minister Villu Reiljan esitas valitsusjuht Andrus Ansipile
tagasiastumispalve. Uudis andis lugejatele teada, et keskkonnaministeeriumi teatel lähtus
Reiljan sellist otsust tehes euroopalikust poliitilisest kultuurist. Ühtlasi meenutas lugu seda, et
minister astus tagasi seoses uurimisega maa-ametis, mis kuulus keskkonnaministeeriumi
haldusalasse (6.10.2006, Postimees). 7. oktoobril Postimehe ajakirjaniku Priit Rajalo artikli
põhjal selgus, et Villu Reiljan põhjendas tagasiastumist sellega, et ta tahtis nii tagada
ministeeriumi rahulikku tööd, andes ka võimaluse erakonnal märtsivalimisteks valmistuda […]
(7.10.2006, Postimees). Samas uudisloos tõi ajakirjak välja Villu Reiljani tagasiastumise
põhjenduse: „Palusin end keskkonnaministri ametist vabastada lähtudes euroopalikust
kultuurist ja võtan poliitilise vastutuse selle eest […]“. Lõpetuseks lisas poliitik: „Enne
avalduse kirjutamist olin algatanud keskkonnaministeeriumis kõik protsessid, et uurimisele
kaas aidata“ (7.10.2006, Postimees). Poliitik Reiljan taaskord põhjendas oma tagasiastumist nö „kõrgete moraalinormidega“.
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4.1.2 Võimuskandaali raamistamine
Kristiina Ojulandi skandaali meediapoolne raamistamine
Skandaal sai avalikuks peale seda kui 31. jaanuaril 2005 Postimehes ilmus artikkel pealkirjaga
„Ojuland soovib taas kantsleri vahetust“. Selle artikli pealkirjaga avas meedia skandaali suuna
ning asus lugu raamistama. Sissejuhatuses järgnes selgitus, kuidas Ojuland pöördus teist korda
viimase kolme aasta jooksul valitsusse ettepanekuga vahetada välja välisministeeriumi kantsler.
Ja kuidas kolm aastat varem, 2002. aasta juulis palus Ojuland ministeeriumi kantsleri kohalt
vabastada Indrek Tarandi ja nüüd oli Ojuland korduvalt otsinud võimalust vahetada välja
Tarandi mantlipärija Priit Kolbre, kirjutas uudis (31.01.2005, Postimees). Esimese faasi
uudislugude pealkirjadega lõid ajakirjanikud sobiva konteksti, mida skandaali arengu käigus
näidati ja tutvustati. Sellepärast Postimehe artiklis tutvustati, kuidas juba mõnda aega oli
kestnud ministri ja välisministeeriumi sisepinged: „Kolbre võttis välisministeeriumi ligi 600
ametniku juhtimise üle siis, kui paljud suursaadikud olid Ojulandiga avalikus opositsioonis,
vastasseis tipnes diplomaatide kollektiivse kirjaga valitsusjuht Siim Kallasele, milles seati
kahtluse alla välisministri pädevus“ (31.01.2005, Postimees). Allern ja Pollack (2008)
seisukoha järgi toimus raamistamise protsess läbi teatud allikate toimetatud valiku, et esitud
sündmuse tõlgenduse ja sealsamas uudises vahendati auditooriumile ühe staažikaima
diplomaadi kommentaari: „Kolbrel ei ole klappi ministriga, kelle arvates võiks ta end
tugevamalt ametnike üle kehtestada, ja osaga ametnikkonnast, kes arvab, et ta võiks ministriga
kindlakäelisem olla“ (31.01.2005, Postimees). Artikli lõpus püüdis ajakirjanik veelgi avada loo
ajendiks olnud ametnike vahelise tüli tagamaid, siis kui kirjutati sellest, kuidas väidetavalt tahtis
Ojuland viia nn Kolbre küsimuse valitsuse istungile juba lähinädalail, kuid polnud veel selge,
kas kabinet nõustus kantslerite tiheda väljavahetamisega välisministeeriumis ja ühtlasi nägi
Ojuland uue kantslerina endist euroliiduga pealäbirääkijat ja praegust suursaadikut Euroopa
Nõukogus Alar Streimanni (31.01.2005, Postimees). Seega meedias majasisese tüli
avalikustamine seadis välisminister Kristiina Ojulandi ametipädevus kahtluse alla. Väga
tõenäoline, et skandaali esialgsele motiivile andis hoogu juurde asjaolu, et ministeeriumis
avastati riigisaladusega dokumentide kadumine ning selle sündmuse avalikuks tulekuga avanes
võimalus ministri väljavahetamiseks. Sellest tulenevalt oli käimasolevat skandaali võimalik
iseloomustada poliitik Kristiina Ojulandi isikukesksena. Seda on võimalik kindlaks teha
skandaali kajastavate uudislugude pealkirjade näol, mis poliitikut süüdistasid ning viitasid
sellele, mida minister tegi, teeb või peaks tegema.
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Seega tüüpiliselt toimus esimeses skandaali faasis süüdlase otsimine. Niisiis 1. veebruaril
avaldas Eesti Päevaleht-Delfi (edaspidi EPL-Delfi) portaal ajakirjanike Mirko Ojakivi ja Kai
Kalamehe artikli pealkirjaga „Kadunud salapaberid kõigutavad Ojulandi ministritooli“. Lugu
rääkis sellest, kuidas kapo oli lõpetamas kuid kestnud välisministeeriumi riigisaladuse kaitse
plaanilist kontrolli ja mille käigus ei suudetud väidetavalt leida 91 riigisaladust sisaldavate
dokumente (1.02.2005, EPL-Delfi). Sealsamas püüdis meedia juhtunu asjaolusid veelgi enam
avada, kui vahendas suursaadik Tiit Matsulevitši (ResPublica) kommentaari, kelle sõnul
vastutas riigisaladuse säilimise eest minister ning avaldab imestust selle üle, kuidas NATO ja
Euroopa Liidu liikmesriigina on sellised asjad võimalikud ning leiab, et „välisministeeriumi
infovahetus tilgub läbi nagu vana saunakibu“ (1.02.2005, EPL Delfi).
Meedia annab skandaali kohta omapoolseid hinnanguid skandaali tagajärgede kohta sellega,
kui avaldab loo tagamaid selgitavaid kommentaare, siis kui artikkel toetub mitmetele
asjatundjatele, kelle hinnangul peitus Ojulandi kantserivahetuse plaani taga hoopis
Reformierakonna püüd teha patuoinaks praegune kantsler Priit Kolbre, kuid teda on raske
süüdlaseks teha, sest mullu sügisel viis minister nn riigisaladuse büroo enda otsealluvusse.
Täheldatakse, et Ojulandi ei säästa ka see, et ilmselt haihtus osa salapabereist eelmise
välisministri ajal ja 2002. aasta jaanuaris Toomas Hendrik Ilveselt ameti üle võtnud Ojuland
kinnitas tollal allkirjaga ka riigisaladusega kaitstud dokumentide olemasolu. Anonüümse
välisministeeriumi allika sõnul oli büroo „ülevõtmise“ põhjuseks Ojulandi soov kontrollida info
liikumist, märgib toosama artikkel (1.02.2005, EPL-Delfi).
Süüdlase otsimise faasi artiklite pealkirjadki viitavad sellele, kuidas Kristiina Ojulandi
jätkamine välisministrina polnud enam kindel ning väite tõsiseltvõetavusele püüdis meedia
kaalu lisada sellega, kui avaldas välisministeeriumi ametnike asjakohaseid selgitusi.
Ajakirjanduslik püüe juhtunu asjaolusid veelgi lugejatele selgitada viis selleni, et veel 1.
veebruaril ilmus EPL-Delfi veebiversioonis ka endise välisministeeriumi kantsleri Indrek
Tarandi arvamuslugu pealkirjaga „Kui murrad oma õuelt patuoina.“ Tarandi kirjelduse
kohaselt näitas välisministeeriumis vaikselt rulluv järjekordne skandaal seda, et vana tõde iga
kord paika ei pea kuna faktid kõnelevad enda eest.
Ühtlasi arvamusloo pealkiri tähistas Lulli ja Hinermani (1997), Thompsoni (2000) arvates ühte
tähtsamat meediatehnikat, kuidas luua moraalseid standardeid ja seeläbi avalikku
rahulolematust. Samaaegselt meedia võimaldab raamistamise protsessi käigus auditooriumil
tuvastada, seda mis on õige ja mis on vale. Sellest johtuvalt arvamusloo autor Indrek Tarandi
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üldistas skandaali kolme järgmise väitega: Esiteks, taas on vaja patuoinast puntrasse jooksnud
välispoliitika hajumise eest, minister Ojuland näeb süüdlasena kantslerit; Teiseks aga – Meelis
Atonen lekitas riigisaladuse, Margus Hanson kaotas riigisaladuse ja kolmandaks Kristiina
Ojuland tegi riigisaladusega midagi, mis sai lähiajal kapolt diagnoosi (1.02.2005, EPL-Delfi).
Tarand märkis, et talle piisab neist viimase poolaasta näidetest, et järeldada siit ühe erakonna
sihipärast poliitikat. Kirjutaja küsis, kas see on ikka kantsler, kelle pärast asutus alla käib?
Seepeale pakkus ta olukorrale lihtsaid selgitusi: „Välisminister sai aru, et kantsleri
vabastamine „koostöö mittesujumise korral“ on ühekordne võimalus; strateegilist infot
valdavate ametnike „edutamine“ on kõige kindlam viis nende elu-olu poliitilisest juhist
sõltuvusse seada. Ja kolmandaks taipas juristipaberitega minister oma allkirjaga pabereid
vaadates, et asja avalikuks tulemise eel on väike personalimanööver vältimatu“ (1.02.2005,
EPL-Delfi). Loo kokkuvõttes järeldas endine välisministeeriumi kantsler: „Ning ka
Reformierakond võiks aegsasti mõelda mõne uue liberaalsete juurtega intelligentse inimese
otsimisele“ (1.02.2005, EPL-Delfi).

Loo autori Indrek Tarandi näol oli tegemist endise

välisministeeriumi kantsleriga, kes vabastati ametist kuna välisminister Kristiina Ojulandiga
lahkhelide tõttu. Sellepärast polnud kirjutaja erapoolik ning tundis asjaolude „telgitagust
olukorda“ väga hästi ning ilmselt juhindus isiklikust antipaatiast ja süüdistas toimunus ministrit.
Artiklis välja käidud väidete „välisminister sai aru“ või „taipas juristipaberitega minister“
näitas Tarand soostereotüüpset suhtumist, mille kohaselt naispoliitikul ei sobi puudulike
ametialaste võimete ja ebapiisavate isikuomaduste (piisavalt tark, intelligentne) tõttu ametis
jätkata. Nüüdseks kajastas skandaali laialdaselt nii EPL-Delfi kui ka Postimees ja see tähendas
seda, et skandaal oli oma arenguga teise faasi jõudnud. Puhkenud skandaali kommenteeris
mitmeid asjaosalisi ja alles skandaali kolmandal päeval 2. veebruaril andis meedia skandaali
sattunud poliitik Kristiina Ojulandil võimaluse juhtunu asjaolusid selgitada. EPL-Delfile
kommentaaris väitis välisminister, et välisministeeriumist kadusid riigisaladusega kaitstud
dokumendid enne tema ametiaega, mistõttu tema ei saa vastutust endale võtta: „Ootame kapo
aruande ära. Võimalikud süüdlased selguvad uurimise lõpuks,“ märgib Ojuland (3.02.2005
EPL Delfi). Seda väites eitas minister oma süüd ja kuna värskemat informatsiooni vahepeal ei
laekunud, siis jätkas meedia samade sõnumite edastamist.
Näiteks sama artikkel parafraseeris TV 3 „Seitsmestele uudistele“ intervjuu andnud
välisministeeriumi kantslerit Priit Kolbret, kelle sõnul oli aastate eest riigisaladuste arvele
võtmisega tõsiseid probleeme. Kolbre sõnul polnud riigisaladusega dokumendid ilmselt
kadunud, vaid nende hävitamisest ei jäänud jälge (3.02.2005 EPL-Delfi).
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Kantsleri intervjuust selgus skandaali lisainfokilde, mis avardas skandaali tausta ning see andis
ajakirjanikele võimaluse 4. veebruaril EPL-Delfi ja Postimehe uudislugudes kajastada veelgi
uudiseid välisministeeriumi saladokumentide ja Kristiina Ojulandi ümber valla pääsenud
skandaalist. Lähenemine oli endiselt Kristiina Ojulandi isikukeskne ning meedia spekuleeris
selle üle, mida kriminaalasja algatamine ministrile kaasa võis tuua. Meedia raamistas uudiseid
„teatud võtmesõnade, fraasidega“ kuna see võimaldas, temaatiliselt tugevdada fakte ja
hukkamõistmise kobarasse kogumist (de Vreese, 2005, lk. 54) näiteks siis, kui Postimehe
väljaanne avaldas artikli, mille pealkiri oli ministrit halvustava ja negatiivse tähendusega
„Ojukaust välisministeeriumis“, mis kirjeldas, kuidas Reformierakonna ministritel ei vea
saladokumentidega. Alles see oli, kui kaitseminister Margus Hanson riigisaladust sisaldavate
dokumentidega portfelli kaotsimineku tõttu tagasi astuma pidi. Nüüd siis kadus
välisministeeriumist koguni sadakond salajast paberit. Välisminister Kristiina Ojulandile see
head ei tõotanud, märgib artikkel (4.02.2005, Postimees). Seejuures negatiivset mõju omas
skandaalile asjaolu, et seda seostati varem aset leidnud erakonnakaaslase Margus Hansoni
skandaaliga ja sealjuures jagas uudis hinnangut, kuidas hooletu ümberkäimine riigisaladusega
on siiski ajend, mitte põhjus (4.02.2005, Postimees).
Endiselt hoiab meedia lugejate tähelepanu teemal ja ajakirjanik tunnistab, et tegemist pole
mingi saladusega, et nii välisministeeriumi ametnikud kui ka peaminister ei hinda välisminister
Ojulandi ning annab hinnangu, kuidas paberite kadumine loob sobiva võimaluse ministri
väljavahetamiseks. Loo autor nendib, et Ojulandi olukorra teevad hullemaks Res Publica ja
Reformierakonna teravad suhted ja lähenevad valimised. Postimehe uudisloo lõppjärelduse
kohaselt, pikk tüli välisministri ümber ja kaitsepolitsei kriminaalmenetlus on kindlasti viimane
asi, mida poliitikud enne valimisi endale ihaldavad ning ajakirjanik ei omistata suuri lootusi
sellele, Res Publica ja Reformierakond selles osas ühise keele leiaksid (4.02.2005, Postimees).
Minister Ojulandi peeti ebapopulaarseks, siis sellepärast oli poliitik rünnaku alla sattunud.
Thomsponi (2000) arvates on sel juhul tegemist spetsiifilise kontekstiga, sest mõned teemad
võivad olla n-ö skandaalitundlikumad kui teised ning samuti võib mõnel indiviidil olla suurem
tõenäosus skandaali sattuda. Skandaali teise faasi lõpus annab meedia skandaali arengule veelgi
hoogu juurde ja ütleb välja, mis juhtuma hakkab. 4.02 avaldatakse EPL Delfi portaalis
ajakirjaniku Jaanus Piirsalu artikkel pealkirjaga „Ojulandil jääb riigisaladuste leidmiseks kuu“.
Uudis teatab sellest, kuidas välisminister Kristiina Ojulandil on kadunud riigisaladusega
dokumentide leidmiseks veidi rohkem kui kuu aega, muidu alustab kaitsepolitsei
väärteomenetlust või kriminaalmenetlust (4.02.2005, EPL Delfi). Ja loos meenutatakse seda,
kuidas Ojuland teatas TV 3-le, et dokumendid on kadunud enne tema ametiaega ning tema selle
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eest vastutada ei kavatse. Seejuures viitas Ojuland asjaolule, et riigisaladused kadusid eelmise
välisministri Toomas Hendrik Ilvese ja kantsler Indrek Tarandi ajal (4.02.2005, EPL Delfi).
TV3 intervjuus kõlanud Kristiina Ojulandi lause „dokumendid on kadunud enne tema
ametiaega ning tema selle eest vastutada ei kavatse“ tuuakse skandaali jooksul mitmel korral
pisut erinevas sõnastuses esile, eelkõige teises ja kolmandas faasis, kui skandaali meedias kõige
aktiivsemalt kajastatakse. Minister Ojulandi ründav, teisi süüdistav ja arrogantne stiil seostub
maskuliinse konstruktina ja taolist käitumist on võimalik omistada meespoliitikule.
Vastupidiselt Robsoni (2000) arusaamale, mille järgi naispoliitikuid seostatakse lahke, vaikse,
teiste tunnetega arvestava ja õrnade tunnete näitamisega. EPL-Delfi kirjutises väidab
ajakirjanik, kuidas välisministeeriumil on kadunud dokumentide leidmiseks üks kuu aega ja
juhul kui dokumente ei leita, peab kaitsepolitsei otsustama, kas alustada kriminaalasja või
väärteomenetlust. Loo kirjutaja on üsna kindel, et juhul kui alustatakse kriminaalmenetlust, siis
see tähendab Ojulandile kindlasti survet ametist tagasiastumiseks (4.02.2005, EPL-Delfi).
Seesama EPL-Delfi artikkel märgib, kuidas ühel juhul on Kristiina Ojulandil ja teisel juhul
välisministeeriumil aega üks kuu kadunud riigisaladusega dokumentide leidmiseks, kuid juba
pealkirjas on ajakirjanik isikustanud skandaali ja justkui minister peab kadunud riigisaladusega
dokumendid üles leidma. Skandaali viiendal päeval ütleb ajakirjanik Jaanus Piirsalu esimest
korda välja, et Kristiina Ojuland peaks tagasi astuma.
EPL-Delfi artiklis annab ajakirjanik hinnangu, kuidas Reformierakond on hädas riigisaladusega
ja Kristiina Ojuland on vähem kui aasta jooksul juba kolmas Reformierakonna minister, kes on
riigisaladusega kimpus. Lugejatele meenutatakse seda, kuidas endine majandusminister Meelis
Atonen oli väidetavalt tutvustanud kõrvalisele isikule salajast ettekannet ja ka endist
kaitseministrit Margus Hansonit, kelle suhtes algatati kapo kriminaalasi kuna tema kodust
varastati portfell salajaste dokumentidega (4.02.2005, EPL-Delfi). Ajakirjanik raamistab lugu
negatiivselt, kui kirjeldab olukorda sõnadega „hädas“ ja „kimpus“ ning ühtlasi meenutas
Reformierakonna teiste ministrite varasemaid skandaale. 4.veebruaril ilmus EPL-Delfi
portaalis välisminister Kristiina Ojulandi intervjuu provotseeriva pealkirjaga „Kristiina
Ojuland: vastastel jääb minu veri nägemata“. Ajakirjanik raamistab intervjuu pealkirja Kristiina
Ojulandi tsitaadiga, mis viitab „sõjategevuse“ metafoorile, mis piltlikustab käimasoleva
Reformierakonna ja Res Publica vahelist poliitilist tüli. Usutluse sissejuhatuses märgib
ajakirjanik Kai Kalamees, kuidas uue riigisaladuse skandaali valguses kinnitab välisminister
Kristiina Ojuland, et selles ametis pole ta kunagi mingeid salastatud dokumente üle võtnud.
Seejärel palub ajakirjanik anda ministril hinnang välisministeeriumis hoitud riigisaladuse kaitse
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alla kuuluvate dokumentide kohta, seepeale kõlab Kristiina Ojuland vastus: „Olen
välisministeeriumis korraldanud sisejuurdluse, mille tulemusena võin öelda, et diplomaatilise
julgeolekutöös on esinenud puudujääke“ (4.02.2005, EPL-Delfi). See on skandaali jooksul
esimene kord, kui minister tunnistab oma vastutusvaldkonnas esinevaid probleeme. Ajakirjanik
jätkab küsitlemist ning iseloomustab olukorda „skandaalina“, kui kirjeldab, kuidas
dokumentide kadumise korral võtab lugu poliitilise skandaali mõõtmed, mida nii opositsioon
kui ka koalitsioonipartnerid ei jäta kasutamata. Küsija raamistab lugu, kui uurib, kas olete
rünnakuteks valmis, vastab välisminister järgmiselt: „Poliitiline skandaal on juba alanud ja
loomulikult hõõruvad minu poliitilised konkurendid käsi. Aga ennatlikult. Mina ei kavatse oma
eelkäijate tegematajätmisi enda vastutada võtta“ (4.02.2005, EPL-Delfi). Intervjuus küsib
ajakirjanik Kai Kalamees ministrilt taas vastutuse teemalise küsimuse: Kui vastutuse teema
kerkib, kas siis on tegu võrdse kaasvastutusega? Seepeale Kristiina Ojuland eitab süüd ning
sõnab: „Teatavasti on riigisaladuse hoidmine ja järelevalve vastava büroo alluvuses, mis allus
kuni 2004. aasta oktoobrini kantslerile (Priit Kolbrele – toim.). Minu „poliitilised sõbrad“
ootavad, et saavad näha välisministri verd. Ütlen veel kord: ma ei saa kellegi teise eest ja
vanadest aegadest pärit asjade eest vastutust enda peale võtta“ (4.02.2005, EPL-Delfi).
Lõpetuseks soovib ajakirjanik teada Kristiina Ojulandi arvamust suursaadiku Tiit Matsulevitši
väite kohta nagu välisministeeriumis valitseks riigisaladuse hoidmises korralagedus ja
„infovahetus tilgub läbi nagu vana saunakibu“. Kristiina Ojuland vastab seepeale järgmiselt:
„See on lugupeetud rahvasaadiku isiklik seisukoht“ (4.02.2005, EPL Delfi). Hoolimata sellest,
et intervjuu alguses minister tunnistas diplomaatilise julgeolekutöös puudujääke, jääb mitmel
korral usutluse käigus silma ministri ülbe hoiak, näiteks „mina ei kavatse oma eelkäijate
tegematajätmisi enda vastutada võtta“ või „ma ei saa kellegi teise eest ja vanadest aegadest
pärit asjade eest vastutust enda peale võtta“, millest on võimalik järeldada, et Kristiina Ojuland
ei tahtnud mõista oma eksimust ning jätkas teiste süüdistamist. Intervjuus on Kristiina Ojulandi
keelekasutus ühelt poolt stereotüüpselt naispoliitikutele viisakas „poliitilised sõbrad“ ja samas
mittestereotüüpselt irooniline „see on lugupeetud rahvasaadiku isiklik seisukoht“ ja teiselt
poolt näitab poliitik maskuliinsust, mis väljendub kõnekujundit „saavad näha välisministri
verd.“
5. veebruaril hoidis meedia skandaali aktuaalsena sellega, kui EPL-Delfi toimetus küsis
opositsiooni poliitikute ja koalitsioonipartnerite arvamust, kes vastutab välisministeeriumis
kadunud riigisaladust sisaldavate dokumentide eest? Kas välisminister Kristiina Ojuland
kannab poliitilist vastutust ka siis, kui selgub, et dokumendid kadusid juba eelmise ministri
(Toomas Hendrik Ilvese) ajal? Opositsioonis olev keskerakondlane Ain Seppik usub, et kõige
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eest, nii hea kui halva eest, mis ministeeriumis toimub, vastutab minister. Ka siis, kui selgub,
et dokumendid kadusid juba eelmise ministri ajal, peab Kristiina Ojuland käituma vastavalt
Reformierakonna eelmistele ministrikohalt lahkunuile ehk siis traditsiooniliselt, leiab Seppik.
Seevastu erakonnakaaslane Reformierakonnast Rein Lang on kindel, et minister Ojuland ei
peaks võtma vastutust dokumentide kadumise eest, sest vastutaja oli keegi teine (5.02.2005,
EPL Delfi). Samas väidab respublikaan Sven Sester (koalitsioonipartner), et lõplik vastutus
lasub alati ministril ja tema arvates on Kristiina Ojuland varem oma allkirjaga kinnitanud kõigi
dokumentide olemasolu, kuid enne näpuga süüdlastele osutamist võiks välisminister kui ka
kõik teised oodata ära kaitsepolitsei auditi tulemuse, mille järel Ojulandil on kuu aega võimalike
puuduste kõrvaldamiseks, kirjutab artikkel (5.02.2005, EPL-Delfi). 5-7. veebruaril kajastas
EPL-Delfi ja Postimehe toimetused endiselt skandaali üksikasju, iseäranes tüli osapoolte
(Ojuland vs Parts) arusaamu olukorrast, kuni leiab aset skandaali kulminatsioon, kui 7.
veebruaril avaldas kapo kontrollaruande välisministeeriumis läbi viidud riigisaladuse kaitsest
plaanilisest kontrollist ja aruanne teeb ettekirjutisi nende kõrvaldamiseks, kirjutab Postimees
(7.02.2005, Postimees).
Peale kapo kontrollaruande avaldamist möönis Ojuland esimest korda dokumentide kadumist
oma ametiajal (7.02.2005, Postimees). Samas Postimehe artiklis korratakse lugejatele taaskord,
kuidas Ojuland oli viis päeva tagasi (2.02.2005) TV3 uudistele öelnud, et välisministeeriumist
kaduma läinud dokumendid pärinevad tema ametiaja eelsest ajast ja ta ei kavatse vastutada
teiste

tegematajätmiste

eest.

Seepeale

avaldab

7.02

EPL-Delfi

uudisloo,

milles

Reformierakonna esimees Andrus Ansip kaitseb Ojulandi, sõnades, et tal ei mõttessegi tulnud
välisminister välja vahetada. „Minu teada ei ole välisministril mingit süüd seoses dokumentide
kadumisega,“ põhjendas Ansip (7.02.2005, EPL-Delfi). Samaaegselt avaldab Postimees
uudisloo sellest, kuidas Ojuland tegi ootamatu kannapöörde, kui üritas korrigeerida varem
öeldut ning väita, et ta pole nii kategooriline olnud. „Ja kahtlemata ütlesin ma seda eelmisel
nädalal, et suurem osa, kui te täpselt vaatate neid tsitaate, siis nii ma tõepoolest ütlesin, suurem
osa dokumentidest on kadunud eelmisest perioodist ja enne 2002. aastat“ ütles minister,
rõhutades sõnapaari „suurem osa“ kirjutab leht. Uudise viimases osas meenutab ajakirjanik
taaskord, kuidas käimasolev skandaal on siiani kulgenud (7.02.2005, Postimees). Kolmanda
faasi lõpus, kui meedia on skandaali kajastanud seitse päeva, pehmendas Kristiina Ojuland
varem öeldut, tunnistades, et osa riigisaladusega dokumente on läinud kaduma ka tema ametiaja
jooksul, kuid sellest hoolimata jätkas teiste süüdistamist. Sealsamas värskendab meedia
lugejate mälu, kuidas minister oli viis päeva tagasi vastupidist väitnud ja ühtlasi taaskord
meenutatakse skandaali kulgu. Kapo kontrollaruande järel teeb 8.02 opositsioonis olev
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Isamaaliidu juhatus peaminister Juhan Partsile ettepaneku vabastada välisminister Kristiina
Ojuland ametist. Isamaaliit põhjendab ettepanekut asjaoluga, et riigisaladuste kadumine
välisministeeriumis on oluliselt kahjustanud riigi usaldusväärsust oma elanike ja
rahvusvaheliste partnerite silmis. Ühtlasi leiab Isamaaliit oma avalduses, et ministri
tagasiastumine või ametist vabastamine niisugustel asjaoludel on Euroopa poliitilise kultuuri
lahutamatu osa (8.02.2005, Postimees). Samal päeval esitab peaminister Juhan Parts president
Arnold Rüütlile avalduse välisminister Kristiina Ojulandi ametist vabastamiseks. Juhan Parts
kommenteerib olukorda järgmiselt: „Riik peab siinkohal näitama õppimisvõimet ja
välisminister valmisolekut kandma poliitilist vastutust. Lisaks peame siin tegutsema
viivitamatult ja kindlakäeliselt, et kiirelt tagada normaalne tööõhkkond välisministeeriumis,
mille pikaajalised segadused ja venitamine võivad halvata,“ ütles Parts EPL-Delfile (9.02 EPLDelfi). Artiklis toodi välja, et Ojulandile avaldas poolehoidu erakonnakaaslase Andrus Ansip,
kes ei pea õigeks välisministri tagandamist ja leiab, et tegemist on valitsuskriisiga.
„Ebaadekvaadselt käitunud peaminister Juhan Parts võlgneb Reformierakonnale ja Eesti
rahvale selgituse, milles seisneb välisministri süü,“ ründas Reformierakonna esimees Andrus
Ansip (9.02 EPL-Delfi). 9. veebruaril ilmus väljaanne Postimehes intervjuu pealkirjaga
„Ojuland: ma ei näe tagasiastumiseks põhjust“, milles Kristiina Ojuland süüdistab peaminister
Juhan Partsi, kes vaatamata korduvatele katsetele ei soovinud Parts temaga saladokumentide
kadumise teemat arutada.
Rasmus Kaggele antud usutluses selgub, kuidas Kristiina Ojuland püüdis süüdistusi tagasi
lükata ning probleemi lahendamiseks pakkus peaministrile kohtuda, kui sõnas: „[...] pole õieti
tahtnud minuga kohtuda, et selgust saada [...]“ või siis „peaminister keeldus ka minu
ettepanekust asja arutada [...]“. Seejärel ajakirjanik küsib, kas taandute? Kõlab selle peale
Ojulandi vastus: „[...] ei pea ma tagasiastumist õigeks“ (9.02.2005, Postimees).
Ja kui ajakirjanik lõpetuseks uurib, millisena näete enda vastutust selles skandaalis?
Teatab poliitik järgmist: „Ma ei tunne küll, et oleksin milleski süüdi“. Vastupidi, saades teada,
et meil diplomaatilise julgeoleku büroos on olnud viimastel aastatel ja ka minu ametiaja jooksul
puudusi, asusin neid likvideerima kohe, kui need sisejuurdluse käigus ilmnesid [...]“
(9.02.2005, Postimees). Usutlus tõestab seda, kuidas skandaali neljandas faasis demonstreerib
Kristiina Ojuland stereotüüpset naispoliitiku käitumist see, kui konflikti olukorras otsivad
naised otsivad empaatiat, mõistmist ja hindavad koostööd, seevastu mehed pakuvad
probleemile lahendust (Merchant, 2012, lk. 18). Minister püüab stereotüüpselt tõendada oma
kompetentsust väitega „[...] asusin neid likvideerima kohe [...]“, siinkohal haakub see Robsoni
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(2000) mõttega sellest, et stereotüüpselt peetakse naisi sõbralikeks, murelikeks kuulajateks,
turgutajateks ja inimkonna (põhi)vajaduste eest vastutavaks. Niisiis soostereotüüpselt ei oodata
naissoolt mitte ainult olemasolu (availability), vaid ka probleemide mõistmist, ja nende
tähtsusest arusaama ning teadlikkust vastutusest (Robson 2000, lk. 214). Skandaalis viimases
faasis on kõigile teada, et poliitik langeb, sellest hoolimata paaril järgneval päeval avaldavad
EPL Delfi ja Postimees uudislood pealkirjadega „Parts vallandas Ojulandi kangutamisega
valitsuskriisi“ (9.02.2005, EPL-Delfi) ja „Võimukaaslased ootavad Partsilt selgitust“
(9.02.2005, Postimees), mille kohaselt erakonnakaaslased (Andrus Ansip, Meelis Atonen)
avaldavad Kristiina Ojulandile poolehoidu, ühtlasi ähvardavad peaminister Juhan Partsile
umbusalduse algatamist Riigikogus ja väga tõsist valitsuskriisi tekkimist juhul kui peaminister
ei selgita, mis on Ojulandi personaalne süü.
Personaalse süü küsimus kerib skandaali lõpufaasis mitmel korral esile. Personaalseks süüks
võib poliitik Ojulandi puhul pidada seda, et poliitik on omamoodi lõksus topeltstandardites, sest
ühelt poolt juhina rakendab ta meespoliitikule omistatud käitumismalle – domineerivust,
arrogantsust ja näitas üles pühendumust, kuid teiselt püüab sobituda feminiinsesse rolli. Kuna
poliitik ei täitnud stereotüüpseid ootusi, siis sellepärast mõisteti teda „hukka“ ning hakati
rohkem süüdistama. Hoolimata Reformierakonna ja Kristiina Ojulandi enda püüetest ametist
tagandamist takistada, jääb peaminister Ojulandi väljavahetamise otsusele kindlaks.
„Keskendume põhilisele, meie välispoliitika usaldusväärsus on saanud teatud mõra,“ lausus
Parts

Postimehele

(10.02.2005, Postimees).

Skandaali

viimases faasis

(10.-12.02)

meediaväljaanded EPL Delfi ja Postimees vahendavad poliitikute ütlusi selle kohta, kuidas
välisministeeriumis kadunud riigisaladust sisaldavad dokumentide skandaal omab negatiivset
mõju Eesti mainele, kuid tuleb tõhustada riigisaladuse kaitse seadusest kuna tegemist on Eesti
riigi julgeolekuküsimusega. Välisministri ametist tagandamise päeval (12.02) ilmub EPL Delfi
portaalis intervjuu Kristiina Ojulandi ja ajakirjaniku Marii Karelliga.
Intervjuu alguses kirjeldab Karell seda, kuidas eelmisel päeval (11.02) pakkis Kristiina Ojuland
ministeeriumis asju. Väliselt särav ja asjast üle olla püüdev Ojuland ütleb, et peaminister Juhan
Parts tahtis tast lihtsalt lahti saada (12.02.2005, EPL Delfi). Sissejuhatuse raamistab ajakirjanik
intervjueeritavat klassikaliselt soosstereotüüpselt kui rõhutab ministri „välist sära“ ja „asjast üle
olevat“ hoiakut. Karelli usutlus on raamistatud skandaalsena kuna intervjuu jooksul kasutab
kolmel korral sõna „skandaal“: „Mis hetkest sai kapo auditist teie jaoks skandaal?; ja „Kuidas
on kogu protsess ja skandaal mõjutanud teie igapäevast tööd?“ või siis „Kuidas olete suutnud
skandaalile sirge seljaga vastu astuda?“ (12.02.2005, EPL Delfi). Veelgi enam, ajakirjanik
uurib poliitik Kristiina Ojulandi emotsioone: „mis hetkest teie jaoks“, „pole teid painanud“,
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„tema peale solvunud“, „mismoodi reageerisite“, „stressi selline asi“ ja „kui kahju on teil“.
Intervjuu eesmärgiks on näidata kõmulist lugu, milles poliitikute on kujutatud ohvrina ja kelle
suhtes on teised ülekohtuselt suhtunud. Ametist vabastamise järel (11.02) muutub Kristiina
Ojulandi suhtlemisstiil, kogu skandaali vältel poliitik eitas süüd, oli isegi ründav, kuid ametist
vabastamise järel tunnistab Ojuland kahjutunnet ja murelikkust, mis näitab lüüasaamise
strateegiat. Poliitiku retoorika teisenemist tõestavad mõlemad usutlused kuna poliitik rakendab
rohkelt väljendeid: „mul on kahju“, „minu jaoks väga suur mure“, „loomulikult ma mõistsin
asja tõsidust ja tähendust“, „ma olen olnud kogu aeg väga mures“, „mul ei ole ju mingit pattu
hingel“ või „ma olen tundnud muret, et teised inimesed muretsevad minu pärast“.
Stereotüüpselt sobilikult näitas Kristiina Ojuland hoolivust ja ligimese armastust, siis kui rääkis
sellest, kuidas „ma olen tundnud muret, et teised inimesed muretsevad minu pärast. Minu
kallid“. Ühtlasi siis, kui ajakirjanik uurib, kui kahju on teil siit, välisministeeriumi majast ära
minna? Demonstreerib poliitik naissoole dimensioonidele, kui tunnistab, kuidas ta „tunneb
kokkukasvamise tunnet ja kuidas ta on enamikku siinseid inimesi armastama hakanud“
(12.02.2005, EPL-Delfi). Võrreldes Kristiina Ojulandi keelekasutust skandaali eelneva nelja
faasiga, siis viiendas faasis oli võimalik näha poliitiku suhtlemiskeele teisenemist naiselikkuse
suunas, keskendudes perekonnale, emotsioonidele ja enesetundele, mis võisid kaastunnet
tekitada. Kuna eelnevalt oli Ojuland stereotüüpseid ootuseid lõhkunud, siis skandaali lõpus
rakendas poliitik ebaproportsionaalselt palju sõnakordusi, nagu näiteks „isik“, „isiklikult“,
„minu isiklik seisukoht“. Kuivõrd ajakirjanik Marii Karell esitas isiklikke küsimusi, siis just
tavaliselt naissoost poliitikutele esitatati isiklikke küsimusi kuna see kindlustas meedias
väljakujunenud soonormide ja topeltstandardite olemasolu.
Margus Hansoni skandaali meediapoolne raamistamine
Esimesena avalikustas 8. novembri Postimees skandaalse uudisloo pealkirjaga „Murdvaras
näitas riigisaladuste kaitsetust“. Artikli sissejuhatus kirjeldas seda, mida pealkirjaga taheti
öelda: „Öine sissemurdja, kes varastas kaitseminister Margus Hansoni Tartu-kodust
dokumendiportfelli, näitas ühelt poolt riigisaladuste lekkimise võimalust ja teiselt poolt
võtmeministrite kaitsetust“. Uudislugu kajastas kaitseministri Margus Hansoni sõnu: „Võin
tunnistada, et portfellis olid tööga seotud dokumendid“ (8.11.2004, Postimees). Peale seda, kui
ajakirjanik küsis minister Hansonilt juhtunu kohta kommentaari, järgnes artiklis selgitus, mille
eesmärgiks oli määrata skandaali suund. Nimelt näidati seda, kuidas minister Hanson (k.a
ministeerium) püüdis olukorda varjata ning uudisloos ministri kommentaarile järgnes meedia
selgitus: Sellega tunnistas ta valeks oma ministeeriumi pressiesindaja nädalataguse teate, et
tööinfot minister kodus kaasas ei kanna ja seega ei saanud midagi salajast või riikliku
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julgeoleku seisukohalt olulist varaste kätte sattuda (8.11.2004, Postimees). Skandaali
algusfaasile iseloomulikult otsis meedia süüdlast, samal ajal tutvustasid Eesti suuremate
ajaleheväljaannete Postimees ja EPL-Delfi uudiseid sellest, kuidas 31. oktoobril oli Hanson
dokumendid oma kabinetis portfelli pannud, enne seda kui Bagdadis hukkunud Arre Illenzeeri
matusele sõitis, et neid autos lugeda ning Tartu kodus jättis minister portfelli esimese korruse
elutuppa ja sissemurdmise ööl, kui perepoeg koju saabus pidi lahtimurtud välisuks juba
samahästi kui sülle langema (8.11.2004, Postimees). Taaskord uudis ei täpsustanud, mis
dokumendid varastati ja seetõttu juureldi selle üle, kas varastatud portfellis oli või ikka ei olnud
riigisaladusega dokumente. 8. novembri Postimehe artiklis püüdis meedia juhtunu asjaolusid
veelgi enam avada ja järgnes kaitseminister Margus Hansoni lühike kommentaar: „Kuna
toimub uurimine, jätan täpsustamata, mis seal täpselt oli,“ ei selgitanud Hanson varastatud
dokumente. Samasisulist mõtet kajas sama päeva EPL-Delfi uudislugu: "[...] seoses
käimasoleva uurimisega ei pea ma võimalikuks kirjeldada dokumentide iseloomu. Olen valmis
igakülgseks koostööks asja kiireks lahendamiseks" (8.11.2004, EPL-Delfi). Loos avati
lugejatele tausta selle kohta, kuidas Margus Hanson teatas dokumentide vargusest pea- ja
siseministrile ning riigisaladuste ülemvalvuri, kapo peadirektorile ning sellest, et sissemurdjat
otsis Tartu kriminaalpolitsei. „Loomulikult pöördusin seoses juhtunuga ka politseisse,“ lisas
kaitseminister (8.11.2004, Postimees). Samas poliitik õigustas dokumentide koju kui
põhjendas: „Reeglina ei kanna ma tööinfot kodus kaasas, kuid viimase aja tihe töögraafik ei
võimaldanud mul sellest põhimõttest paraku kinni pidada.“ (8.11.2004, Postimees). Seesama
artikkel teatas lugejatele, kapo pidi otsustama, kas alustada Hansoni suhtes väärteomenetlust
või täiemahulist kriminaaluurimist. Uudis andis hinnanguid, siis kui kirjeldas, et kui esimesel
juhul pääseks minister hoiatusega, siis kriminaaltoimik võtaks talt valitusliikme portfelli
(8.11.2004, Postimees). Eelneva sõnumiga meedia annab omapoolse

hinnangu, mis oli

käesoleva skandaali tagajärjed. Taolise lükke eesmärgiks oli mõjutada juhtunu osas lugejate
arusaama

skandaalist.

Skandaali

puhkemise

algusjärgus

öeldi

meedias

üksteisele

vasturääkivaid väiteid, ministri sõnul olid portfellis tööga seotud dokumendid, kuid
ministeeriumi pressiesindaja sõnul polnud. Taolise segase kommunikatsiooni põhjuseks oli
tõenäoliselt see, et kaitseminister ja kaitseministeeriumi kommunikatsiooniosakond polnud
kommunikeeritavat sõnumit kokku leppinud või siis püüti probleemi pisendada või koguni seda
varjata. Skandaali alguses jagas minister Hanson juhtunu kohta napisõnalisi kommentaaride,
kuid ministri väidetest õhkus meespoliitikule omast kindlameelsust ja mitteemotsionaalsust.
Hoolimata sellest, et minister Hanson ei soostunud avalikkust „valgustama“ varastatud
dokumentide sisust, demonstreeris poliitik enesekindlust ning oli koostööaldis tekkinud
olukorra lahenduse leidmisel. Varguse toimepanekust politsei jt asutuste teavitamisega näitas
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kaitseminister Hanson juhina kompetentsust ning skandaaliga „hakkama saamist“. 8.-9.
novembril omistasid ajalehed skandaalile suuremat tähelepanu ja kuna skandaali osas polnud
uuemat informatsiooni laekunud, siis Postimees ja EPL-Delfi uudised edastasid samu
sõnumeid, kuid pisut erinevas sõnastuses. Postimehe uudisloos arutles ajakirjanik, mis hakkas
juhtuma peale seda kui kapo (kaitsepolitsei) alustas uurimist. Sellest johtuvalt tunnistas
ajakirjanik, et uurimise alustamine ei ole tingimata märk kaitseministri süüdi tunnistamisest,
sest sarnaselt uuriti endise majandusministri Meelis Atoneni tegevust. Üks võimalus, kuidas
meedial oli võimalik skandaali kestusele kaasa aidata ja seda n-ö „elus“ hoida, oli käimasoleva
skandaali seostamine varem toimunud skandaaliga. Sellepärast tõi uudise kirjutaja paralleele
Atoneni skandaaliga (väidetavalt näitas Atonen välisluurega tegeleva teabeameti salajast
õiendit Vene negatiivsest mõjust Eesti Energia juhile Gunnar Okile, too rääkinud sellest
omakorda suhtekorraldaja Meelis Kubitsale. Uurija jättis Atoneni õigeks, sest loo peategelased
ei mäletanud enam, kes mida täpselt kunagi näitas või rääkis) ja kirjeldas seda, kuidas uurimise
alustamine tähendas seda, et kaitseminister käis riigisaladusega lohakalt ümber (9.11.2004,
Postimees). Sellisel juhul kasutas meedia Entmani ja Shahi järgi uudiste raamistamise
mehhanisme, näiteks nagu „teatud võtmesõnu, stereotüüpseid väljendeid, keelevalikut jne“ (de
Vreese, 2005, lk.54). Autori tõlgenduse kohaselt võis minister Margus Hansoni käitumise
kirjeldust pidada ka negatiivseks isikuomaduseks ja seda oli võimalik seostada maskuliinse
konstruktina. Endiselt polnud varastatud dokumentide sisu tuvastatud ja seetõttu järeldasid
ajakirjanikud: „Väidetavalt olid koos Hansoni portfelliga kadunud materjalid märgistatud
templiga „konfidentsiaalne“ või „salajane“. See on riigisaladuse keskmine tase, tugevam on
„täiesti salajane“ ja nõrgem „piiratud kasutusega“ (9.11.2004, EPL-Delfi; 10.11.2004,
Postimees). Jätkus spekulatsioon selle üle, mis saladusastme ja sisuga dokumentidega oli
tegemist. Leiti, et „salajase“ märkega paber olnud üks kaitseväe pataljoni inspekteerimise
aruanne, mis sisaldanud ka üksikasjalikku ülevaadet relvastusest ning „konfidentsiaalse“
märkega dokumendid käsitlesid sõjalise kaitse kulutusi ja võimalikku relvaostu ühest
Skandinaavia riigist (9.11.2004, EPL-Delfi; 10.11.2004, Postimees). Samal ajal kui üldsusele
pole teada dokumentide sisu ja salastatuse tase, hoidis ajakirjanikud lugejate tähelepanu teemal
ning jagasid subjektiivseid hinnanguid. Näiteks kirjutas ajakirjanik, kuidas ajalehe allikate
väitel oli kõik varastatud materjalid Eesti-sisesed, mitte NATO päritolu. Niisiis uudised
selgitasid, kuidas Hansoni juhtumi muutis keeruliseks tema amet kaitseministrina ning NATO
väga karm suhtumine salajaste dokumentide hoidmisse. Teine võimalus, kuidas meedial oli
võimalik skandaali „üleval“ hoida ning olukorra tõsidusele kaalu lisada oli sel juhul, kui lisati
mõne eksperdi hinnang. Ekström ja Johansson (2008) kohaselt andis skandaalile hoogu juurde
see, kui küsiti mõne eksperdi selgitusi. Sellest tulenevalt vahendasid uudislood kapo
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asedirektori Sven Ugaste kommentaari, kes kinnitas seda, kuidas „templiga paberit võib lugeda
vaid asutuse turvaalal ja selle väljaviimine – eriti koju – on keelatud“ (9.11.2004, EPL-Delfi;
Postimees). Postimehe ajakirjanik avaldas imestust selle üle, kuidas veel kunagi polnud aga
riigisaladuse probleemide tõttu oma portfellist ilma jäänud mõni minister. Ning sealsamas
uudises tõdeti, et juhul kui Hanson astuks eeluurimise ajal ise tagasi või peaks ametist loobuma
süüdimõistmise tõttu, tuli tema koduparteil – Reformierakonnal – leida uus kaitseminister
(9.11.2004, Postimees). See tähendas, et meedia ütles välja, mida poliitik pidi tegema.
Skandaali areng oli kolmandasse faasi jõudnud kuna Postimehe uudislugu teatas lugejatele uue
infokilluna, et kapo algatas 9. novembril kaitseminister Margus Hansoni suhtes kriminaalasja
seoses 31. oktoobril ministri kodust riigisaladusi sisaldanud portfelli vargusega (9.11.2004,
Postimees). Artikli selgituse kohaselt alustas kapo menetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb
riigisaladuse avalikustamist ettevaatamatuse tõttu. Süüdimõistmisel võis sellise teo eest
karistada rahalise karistusega või mõista kuni aastaks vangi. Ajakirjanik vahendas
riigiprokuratuuri pressiesindaja sõnu, kes väitis, et uurimine pidi selgitama, millisel määral
sattus Hanson seadusega vastuollu, võttes riigisaladusega kaitstud dokumente koju kaasa.
„Kriminaalmenetlust alustati selleks, kuna riigisaladuse kaitse korra nõuete rikkumine tõi
kaasa olukorra, kus ettevaatamatuse tõttu tekkis kõrvalistel isikutel juurdepääs riigisaladust
sisaldavale teabele,“ ütles pressiesindaja BNSile (9.11.2004, Postimees). Kolmandale faasile
iseloomulikult, leidis skandaalis aset pöördelised arengud. Niisiis meedia rakendas Neumani,
Justi ja Crigleri väljapakutud moraalsete tõekspidamiste raami, mille kohaselt kajastas meedia
moraalseid ja sotsiaalseid ettekirjutusi (Linström ja Marais, 2012, lk. 28; de Vreese, 2005, lk.
56). Seejuures uudise lõpus lisati skandaalile veelgi hoogu juurde kui jagati Margus Hansoni
ütlust: „Reeglina ei kanna ma tööinfot kodus kaasas, kui viimase aja tihe töögraafik ei
võimaldanud mul sellest põhimõttest paraku kinni pidada“ (9.11.2004, EPL Delfi, Postimees).
See näitas, kuidas kaitseminister Hanson juba teistkordselt püüdis oma teguviisi õigustada kui
selgitas dokumentide kojuviimise vajalikkust, jättes arvestama selle, etrikkus seadust. Meedia
hoidis esialgu välja käidud domineerival raamil fookust ja selleks, et tähelepanu sellel ka
püsiks, kaasati arutellu opositsioon. Seega kriminaalmenetluse väljakuulutamise järel leidsid
TV3 uudistesaatele „Seitsmesed uudised“ kommentaari andnud riigikogu julgeolekuasutuste
järelevalve erikomisjoni kuuluvad opositsioonikaaslased sotsiaaldemokraat Ivari Padar ja
keskerakondlane Ain Seppik, et Hanson pidi tagasi astuma (9.11.2004, Postimees). Mispeale
seesama artikkel tõi välja kaitseminister Margus Hanson lubaduse, et 10. novembril teatas
minister Reformierakonna juhatusele kas ta lahkus või mitte. Nii EPL-Delfi kui ka Postimehe
uudislood vahendasid minister Hansoni kommentaari ETVle ja BNSile: „Võin kinnitada, et
käitun, nagu on kohane NATO liikmesriigi kaitseministrile“ (9.11.2004, EPL-Delfi;
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Postimees). Postimehe artikkel nentis, et Hanson oli enda jaoks juba otsuse langetanud, kuid
minister soovis esmalt seda arutada erakonnakaaslastega juhatuses ja seejärel avalikustada.
Ühelt poolt demonstreeris poliitik tavaliselt meespoliitikutele tuttavlikku enesekindlust ja
vastupidavust, mis seostus maskuliinsete konstruktidena, kuid teiselt poolt Margus Hanson
erakonnakaaslaste suhtes pühendumust ja omakasupüüdmatust, mida oli võimalik postitiivseks
isikuomaduseks pidada. Ühtlasi märkis minister, et uurimise algatamine oli asjade loogiline
käik. „Kuid ma pole tahtlikult ega ettevaatamatusest riigisaladust avalikustanud ning olen
jälginud kõiki reegleid. Ma ei võinud kuritegelikku rünnakut oma kodu vastu ette näha,“ tõdes
Hanson Postimehe uudises (9.11.2004, Postimees). Hoolimata kriitikatulvast ja soovitusest
ministril ametist tagasi astuda, püüdis minister eksimust näidata vähem tõsisena ja kasutas
õigustamise kaitsestrateegiat. Uudis kajastas ministrit „sõnapidaja mehena“ kuna poliitiku
käitumises esineb maskuliinseid konstrukte, nagu näiteks „lubas“, „teavitab“ ja „Hanson oli
enda jaoks juba otsuse langetanud“. Koch´i (1999) järgi demonstreeris kaitseminister
meessoole iseloomulikku teadlikkust ja Sabonmatsu (2002), MicLaughlini, Davis jt (2015)
autorite arvates enesekindlust kui kasutas väljendit „võin kinnitada, et käitun [...]“ või siis
loogiliselt

mõtleva

meespoliitikuna

pidi

uurimise

algatamist

„asjade

loogiliseks

käiguks“pidama. Nõnda pidas Robson (2000) loogilisust üheks soostereotüüpse suhtlemise
tunnuseks. Skandaal kestis eelviimases skandaali faasis edasi „tänu“ „karudele, kes ärkavad
talveunest“. See tähendas negatiivset mõju skandaalis osalevale poliitikule, kui oponendid
tuletasid avalikkusele poliitiku eksimuse n-ö kõrgpunkte meelde. Seega endine minister Jüri
Mõis leidis Postimehe uudise kommentaaris, kuidas „[…] ei tohtinud mingil juhul nii hooletult
käituda […]“ ja Mõis avaldas imestust selle üle: „Ma imestan väga, et selline lugu juhtus“.
„Ma ei saa lihtsalt aru […]. „See on liiga palju üle piiri“ (10.11.2004, Postimees). „Karud
ärkavad talveunest“ olukorras pidanuks erakonnakaaslased Hansonile hea sõnaga poolehoidu
avaldama, kuid seda ei juhtu. Eelviimases faasis selle asemel, et erakonnakaaslased pidanuks
poolehoidu näitama, öeldu meedias mitmendat korda välja, et kaitseminister pidanuks tagasi
astuma. Üsna kiiresti asus Reformierakond Hansoni mantlipärija otsingutele ning seetõttu oli
skandaali areng jõudnud viiendasse faasi. Viimases arengufaasis oli üsna tõenäoline, et
kaitseminister Margus Hanson ametipostil „langes“, sestap vaagis meedia selle üle, kes võiks
olla tulevane kaitseminister. Kaitseminister teatabki oma otsusest: „Antud olukorras ei pea ma
võimalikuks jätkata tööd kaitseministrina“. Minister põhjendas tagasiastumist järgmiselt:
„minu otsus lähtus Eesti riigi huvidest ja Reformierakonnas kujunenud poliitilistest kultuurist“
(10.11.2004, Postimees). Samas uudisloos järgnes erakonna tänuavaldus Hansonile tehtud hea
töö eest ja ka erakonnakaaslane majandusminister Andrus Ansip leidis, et kaitseministri kohalt
tagasi astunud Hanson käitus vastavalt erakonnas kujunenud tavadele, lisades veel selgituseks:
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„See oli Hansoni otsus ja loomulikult juhatus aktsepteeris seda. Hanson taotles oma
tagasiastumisega juhtunu võimalikult objektiivset uurimist. Ta oli seisukohal, et juhtunu
uurimine on objektiivsem, kui ta on oma ministri kohalt tagasi astunud,“ ütles Ansip
Postimehele (10.11.2004, Postimees). N-ö „kõrgetele moraalinormidele“ viitamine oli
poliitikutel tavapärane viis näidata väljakujunenud poliitilise kultuuri väärtusi ja veendumusi.
Erakonnakaaslaste tänusõnadest oli võimalik järeldada, et nad hindasid ministri juhivõimeid nii
ametialaselt kui ka erakonna võtmes, kuid kuna seda küsimust rohkem ei puudutatud, siis oli
võimalik nentida, et Hansoni tagasiastumise otsusega oli juba lepitud ja tegeleti uue
kaitseministri kandidaati otsimisega.
4.1.3 Repliigiskandaali raamistamine
Mailis Repsi skandaali meediapoolne raamistamine
Meedia avaldas Mart Laari arvamusloo pealkirjaga „Ministri häbiväärne lihtsameelsus“.
Artikli autor leidis, et haridusminister Mailis Repsi avaldused Marimaa-visiidi järel olid
kohatud ning tundus, et minister polnud sealset õnnetust näinud (18.08.2005, Postimees).
Arvamusloo autor andis valitud pealkirjaga skandaalile suuna ja ühtlasi tähendas see
Thompsoni (2000) järgi seda, et meedia raamistas loo tuttava kultuurilise narratiivi kaudu:
kujutas ministrit ohvrina. Soostereotüüpsest vaatenurgast tähistas sõna „lihtsameelsus“
negatiivset isikuomadust ning seda oli võimalik seostada naispoliitikutega, kellel polnud
piisavalt teadmisi ja kogemust. Loos toodi paralleele 1944. a Ühendriikide asepresidendi Henry
Wallace´i visiidiga, kes külastas Kolõma sunnitöölaagrit ja ei saanud aru, et tegemist oli
vanglaga. Wallace´i aruande kohaselt olid Kolõma kullakaevajad vabad töölised, kes oma
ülesandeid

säraga

silmades

täitsid,

„mitte

seepärast,

et

neid

piitsaga

alluma

sunnitaks“(18.08.2005, Postimees). Eelneva arvamusloo seostamine Mailis Repsi Marimaa
visiidiga määras meedia skandaali suuna, näiteks siis, kui kirjutaja leidis, kuidas sära leidis oma
vastuvõtjate silmades ka äsja Marimaad külastanud Eesti haridusminister Mailis Reps, kes
kritiseeris Eesti ajakirjanduse tegevust Marimaal toimuva kajastamisel ning väitis, et tegelikult
tuleks tähelepanu pöörata „kaunitele, optimistlikele momentidele“ Marimaa elus. Seepeale
lükkas Reps ümber väited, nagu oleks talle Marimaal näidatud Potjomkini küla ning tõdes, et
Marimaal „on inimeste näod õnnelikud“ (18.08.2005, Postimees). Järgmise sammuna püüdis
meedia asjaolusid lugejatele avada ning pakkus minister Repsile võimaluse vastata. Minister
Repsi keelekasutust oli viisakaks, positiivne ja siiras, kuid Robsoni (2008) arvates peetakse
taolist kommunikatsiooni ebaefektiivseks ja oskamatuks tegelema üldsusele tähtsates
küsimustes. Mart Laar avaldas imestust ja uuris lugejatelt, kas on on võimalik, et ministeri oli
propaganda ohver? (18.08.2005, Postimees). Esimese skandaali faasile iseloomulikult tegeles
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meedia süüdlase konstrueerimisega. Ühelt poolt võis raamistamine toimuda sel juhul kui
ministrit kujutati ohvri rollis ning teiselt poolt oli ministrit võimalik raamistada rumala ja
heasoovliku „ullikesena“, nii seati kahtluse alla poliitiku ametialane kompetentsus. Süüdlase
otsimise faasi lõpus avaldas loo autor, et minister Reps oli põhjus ametist vabastada
(18.08.2005, Postimees). Selle väitega andis meedia omapoolse hinnangu skandaali tagajärjede
kohta. Skandaalis teises faasis meedia edastas samu sõnumeid kuna uut informatsiooni pole
laekunud, meenutas meedia, kuidas haridusminister Mailis Reps kiitis vene riigitelevisiooni
Rossija uudisteprogrammis „Vesti“ Marimaa olusid ning tõdes, et vastupidiselt Eestis levivale
teabele oli seal kõik suurepärane. Kuid sama uudise sõnul peaminister Andrus Ansip ei
uskunud, et Reps polnud teadlik suurtest probleemidest Marimaal, kuid praegu ei saa kindel
olla, kas ministri sõnad ei olenud kontekstist välja rebitud (18.08.2005, Postimees). Peaminister
kaitses oma sõnavõtuga minister Repsi ja püüdis näidata, seda, kuidas Mailis Repsile on liiga
tehtud. Selles faasis kasvas skandaal tänu ajakirjanike uue informatsiooni avaldamise tõttu.
Seega 27. augustil avaldas Postimees Hannes Rummi arvamusartikli pealkirjaga „Kok, proua
haridusminister“ (pealkiri viitab Andrus Ansipile, kes valituse pressikonverentsi sissejuhatuses
luges ette mari keele numbrid: ik, kok, kum, nyl, vich!). Meedia kasutab Lulli, Hinermanni
(1997) ja Thompsoni (2000) jt poolt välja pakutud tõhusat uudiste raamistamise „tööriista“ ehk
siis pealkirja, millega luuakse moraalseid standardeid ja avalikku rahulolematust.
Autor Rummi arvamusloo pealkirja oli peidus mitu sõnumit: esitaks, hindas kirjutaja poliitiku
käitumist hindega kaks, teiseks viitas poliitiku soole ning kolmandaks tõi kirjutaja välja ministri
ametinimetuse. Seega soostereotüüpsust käsitlevates teooriates oli näiteks välja toodud seda, et
naispoliitikuid kajastavates uudislugudes oli pillutatud elukutse taust, siis Falki arvates
demonstreeris see naispoliitiku tagasihoidlikku kogemust (Ross, 2000, lk. 14) või Jamiesoni
(1995) järgi oli naissoost liidripositsiooni takistavaks asjaoluks sugu. Jällegi Fernandez-Garcia
leidis, et tõenäoliselt on naiste puhul uudistes esitatud ametipositsioon ning samuti esines proua
või preili tiitlit kasutamist (Fernandez-Garcia, 2016, lk. 144). Artikli sissejuhatus oli edastatud
suurte tähtedega: HANNES RUMM ARVAB, ET MAILIS REPSI KOMMENTAARID
MARIMAA KOHTA VENE TELEVISOONIS OLI EESTI POLIITIKUTE VIIMASE
KÜMNE

AASTA

SUURIM

VÄLISPOLIITILINE

LÄBIKUKKUMINE“

(27.08.05,

Postimees). See on üks uudiste raamistamise „tehnilisi mehhanismi“ viise, kuidas skandaali
pöördelisi arenguid auditooriumile tutvustada. Sissejuhatusega andis Hannes Rumm
haridusminister Repsile stereotüüpselt negatiivse hinnangu ministri ametialaste ülesannete
täitmise eest. Samas uudises püüdis Rumm oma väitele kaalu juurde lisada ja meenutas
lugejatele, mida Mailis Reps intervjuus vene ajakirjanikele ütles: „Faktid, mida siin nägin, ja
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faktid, mida lugesin kodus, need pole kuigi sarnased. Võiks isegi öelda, et kodus tahetakse asju
näidata natuke halvemana kuni nad on, aga siin on näha, et koolid tehakse korda, inimesed
loovad kultuurikontakte, keel on, võimalusi on, kui ainult huvi on.“ (27.08.05, Postimees).
Ühelt poolt oli minister Repsi kommentaar siiras, optimistlik ja koostööaldis, mis viitas naissoo
dimensioonidele, kuid teiselt poolt oli tsitaat n-ö „ilukõneline“, millel polnud sügavat
tähendust.

Sellepärast Robson (2000) arvas, et naiste stereotüüpne keelekasutus oli

ebaefektiivne ja oskamatu tegutsema üldsusele tähtsates küsimustes. Loos pidas Hannes Rumm
Repsi öeldut täielikult vastuolus Eesti valitsuse ja Euroopa Parlamendi ametlike
seisukohtadega. Autor järeldas, et Vene propaganda kasutas muidugi selle avalduse kohe ära.
Seega Rumm järeldas, kuidas Eesti valitsuse liikme külaskäik, mis pidanuks mõjuma toetusena
mari rahvale ja rahvuskultuurile, omandas tänu Mailis Repsile vastupidise tähenduse. Seejuures
hindas artikli kirjutaja rängaks välispoliitiliseks prohmakaks, mida polnud viimased kümme
aastat teinud ükski valitsuse liige (28.08.2005, Postimees). Skandaalile andis hoogu juurde
Hannes Rummi hinnang olukorrast, mis ütles lugejatele ette, kuidas antud olukorda mõista.
Sellepärast avaldas autor seda, kuidas kodumaale naasnuna tunnistas haridusminister ennast
süüdi kolmes patus: esines vene keeles, mille oskus pole piisav. Lasi end Vene propagandal ära
kasutada. Ja kolmandaks: „Tüüpiline viga, ma rääkisin liiga palju“ (28.08.2005, Postimees).
On täheldatud seda, et suhtlemisel meediaga olid naispoliitikud tavaliselt jutukamad, kui
meespoliitikud, kuid seda kasutas meedia naispoliitiku vastu ära ja seetõttu on naispoliitikute
kajastamisel liialdatud fookus isikuomadustel (Wright, Holland, 2014, lk. 458). FernandezGarcia leidis, et on üsna levinud kui naispoliitikuid kajastavates uudislugudes ajakirjanikud
viitasid suhtele mehega (Fernandez-Garcia, 2016, lk. 144). Seega tolles samas Rummi
arvamusloos tõi autor välja nais- ja meessugu suhtele viitava seose näiteks nii: „Hoolimata
kõigest nautis Mailis Reps […]. Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare tugevat toetust.[…].
Otsekui kinnitades hüüdlauset kesknoorte valimisreklaamilt: räägin, mida tahan!“ (27.08.05,
Postimees). Skandaalile lisas hoogu juurde autori dramatiseeriv puänt: Pigilinnu maine tõstatas
kindlasti avalikkuse ees teisigi küsimusi. Näiteks selle, kuidas juhtis Reps haridusministeeriumi,
kui ta Tartus käis harva ja ministeeriumi tippametnikega kohtus vaid paar korda kuus
(27.08.2005, Postimees). „Pigilinnu“ sünonüümiks oli inimene, kellel ei vea ja see tähendas, et
metafoori kasutades Hannes Rumm kujutas poliitikust negatiivse kuvandiga ministri, kes ei
saanud ametikohustuste täitmisel hakkama. 9. septembril jõudis lugejateni Postimehe artikkel
pealkirjaga „Reps lubas marisid aidata“. Uudis kirjeldas kuidas minister Mailis Reps kohtus
Mari asjatundjatega ja uudislugu teatas lugejatele sellest, kuidas „minister tundis muret […] ja
lubas leida vahendeid […] ja „minister pidas oluliseks ka […] tasumist“ (9.09.2005,
Postimees). Meedia raamistas naispoliitiku sugu, näidates uudise pealkirjas ministri hoolivust
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ja lahkust ning artikkel informeeris lugejaid ka sellest, kuidas minister Repsi näitas
abivalmidust probleemidele lahenduste otsimisel. Kochi (1999) järgi peeti naissoo puhul
positiivseteks tunnusteks kaastundlikkust ja eetilisi tundeid. Kui peatuda veel naissoo
positiivsetel

aspektidel, siis

stereotüüpselt

naistelt

oodati

rohkem

liberaalsust

ja

demokraatlikkust (Sabonmatsu, 2002, lk. 21). 9. septembri Postimehe uudisloos kaitses
haridus- ja teadusminister Mailis Reps enda kritiseerimisel ja kinnitas meediale, et ta polnud
Marimaal teinud ühtegi Eesti välispoliitika seisukohaga vastuolus olevat avaldust. Toetudes
Thompsoni (2000) arusaamale, siis käesoleval juhul oli tegemist spetsiifilise kontekstiga, see
tähendas, et mõned normid või mõned indiviidid võisid olla n-ö skandaalitundlikumad kui
teised ja seetõttu skandaalide suhtes ka haavatavamad. Kolmandas skandaali faasi lõpus meedia
kajastas skandaali üksjagu palju ja kuna uusi paljastavaid detaile ei ilmnenud, pöördus meedia
kommentaari saamiseks opositsiooni poole ja skandaal jõudis eelviimasesse arengufaasi.
Meedia huvitus sellest, et avalikkuse tähelepanu püsiks skandaalil ning see oli põhjus, miks
meedia pöördus opositsioonierakondade poole, kes ministri eksimusi Riigikogu umbusalduse
hääletusega

meelde

tuletasid.

Uudislugu

andis

teada,

et

opositsioon

põhjendas

umbusaldusavaldust Repsi Marimaa visiidi ümber tekkinud skandaaliga. Res Publica hinnangul
oli Repsi Marimaal lausutu seadnud kahtluse alla nii Eesti kui ka Euroopa Liidu ühtse
Venemaa-poliitika senised seisukohad ning tegi peaaegu korvamatut kahju sugulasrahva
maride õiguste eest võitlemisele. Selle väitega kinnitas meedia veelkord juba varem väljakäinud
süüdlase konstruktsiooni. Tüüpiliselt neljandale faasile, koalitsioonierakond Res Publica
püüdis minister Repsi kaitsta ja teatas, et valitsusliit oli Repsi poliitiliselt õigeks mõistnud
(14.09.2005, Postimees). Käesolevas uudisloos hinnati minister Mailis Repsi juhivõimeid
positiivseteks:

„Riigikogus

toimunud

haridusminister

Repsi

usaldushääletus

andis

rahvusvahelisele üldsusele mõista, et Eesti valitsuskoalitsioon peab haridus- ja teadusminister
Mailis Repsi käitumist ja poliitilisi avaldusi Marimaalkorrektseteks ning valitsuse usaldust ka
edaspidi väärivaks,“ teatas Res Publica (14.09.2005, Postimees). Hoolimata sellest, et
haridusministri umbusaldusavaldus kukkus läbi, püüdis meedia peagi lõpufaasis skandaali n-ö
elus hoida opositsioonierakonna esindajate kommentaaridega. 15. septembril avaldas
Postimees uudise sellest, kuidas Riigikogu umbusaldushääletuse edukalt läbis ja ametisse
jäänud haridusminister Mailis Reps tunnistas samas esimest korda, et tema visiit Marimaale
polnud edukas.
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Andrus Ansipi skandaali meediapoolne raamistamine
Ilmus artikkel pealkirjaga „Ansip: ACTA vastased on seemneid söönud ja peaksid abi otsima“
lugu raamistati ja määrati suund, kuhu poole skandaal liikuma hakkab. Skandaali avalikuks
teinud uudisloo pealkiri konstrueeriti Riigikogu istungil toimunud Andrus Ansipi
väljaütlemisest. Uudis kirjeldas peaminister Andrus Ansipi mõnitamist Riigikogu infotunnis
parlamendisaadikute ACTA vastaseid, soovides neil abi otsida ning panna foolium mütsi sisse.
Ühtlasi rõhutas peaminister Andrus Ansip opositsioonisaadikutele vastates, et võltsimisvastase
kaubanduslepinguga liitumine ei too kaasa ei Euroopa Liidu õiguse ega ka Eesti õiguse
muutmise vajadust (8.02.2012, Õhtuleht).
Peaministri mõnitamist raamistas ajakirjanik järgmise tsitaadiga: „Ma ei saa aru nendest
inimestest, kes on teinud ACTA-st mingisuguse tondi [...]“ „Teate, kes midagi taolist väidab,
see on seemneid söönud ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame. Tavaliselt
niisugustel puhkudel, kui inimestel sellised kahtlused on, siis selle vastu aitab aeg-ajalt see, et
pannakse foolium mütsi sisse. Mõned arvavad, et abi võib olla ka mullivannist. Ma ei tea, mis
konkreetsel puhul võiks aidata, aga inimesed võiksid otsida kuskilt abi!,“ ütles peaminister
(8.02.2012, Õhtuleht). Meedia konstrueeris peaminister Andrus Ansipist süüdlase ja
peaministri väljaöeldud „lööklausest“ sai skandaal alguse. Soostereotüüpse käitumise
vaatenurgast oli Andrus Ansipit võimalik iseloomustada kui meespoliitikut, kes Merchanti
(2012) arvates materiaalse eesmärgi nimel rakendas domineerimist ning suhtlemisel kasutas
„mees teab, mis mees räägib“ hoiakut. Ajakirjanik kirjeldas meespoliitikut stereotüüpselt
maskuliinsete konstruktide kaudu, nagu näiteks „mõnitas“, „rõhutas“ või „naeruvääristas“.
Soospetsiifilist lähenemist rakendas ajakirjanik ka sel juhul kui kirjeldas peaministrit indiviidi,
kes „ei jätnud kasutamata võimalust naeruvääristada“, selle eesmärgiks oli demonstreerida
poliitiku

domineerivat

hoiakut,

mis

näitas

alandavat

suhtumist.

Meespoliitiku

kommunikatsiooni iseloomustas stereotüüpselt meespoliitikuga seostatud enesekindlus ja
teadlikkus. Skandaal võitis meedia tähelepanu ja meedia püüdis peaministri Riigikogu
infotunnis kõlanud sõnavõttu võimendada näiteks siis, kui kirjeldas seda, kuidas „peaminister
Andrus Ansip rõhutas […] tema hinnangul on […] ACTA ülimalt õige asi“, (8.02.2012,
Postimees) „rõhutas peaminister […]“ (8.02.2012, Postimees) või siis „ma ei saa sellest
„hüsteeriast aru […]“ (8.02.2012, Postimees) ja meedia vahendas peaministri hinnagut ACTA
kohta „ülimalt õige asi.“ (10.02.2012, Postimees). Värskemat teavet skandaali kohta esile ei
kerkinud, siis meedia jätkas Andrus Ansipi „mahlakate“ kommentaaride levitamist. Meedia
jagas toimunu kohta hinnaguid näiteks siis, kui avaldas arvamusliidrite kommentaare. Ainar
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Ruusaare väite kohaselt protestiti mitte ainult ACTA leppe, vaid ka Eesti poliitika vastu
üldisemalt (9.02.2012, Postimees) või siis vahendas meedia Priit Hõbemäe seisukohta, kelle
sõnul oli võimatu mitte tajuda valitsuse ja riigiaparaadi üleolevat suhtumist oma kodanikesse.
Hõbemägi täiendas veel: „Selline ülbus on muutunud juba täiesti talumatuks“ (11.02.2012,
Postimees). Kommentaaride vahendamine tõestas seda, kuidas meedia rakendas moraalsete
tõekspidamiste raami, mis Neumani, Justi ja Crigleri järgi tähendab moraalsete ja sotsiaalsete
ettekirjutuste kajastamist (Linström ja Marais, 2012, lk. 28; de Vreese, 2005, lk. 56).
Peaminister Andrus Ansipi käitumine on võimalik seostada negatiivsete isikuomadustega, nagu
näiteks ülbe, solvav või arrogantne. Seega Huddy ja Terkildseni (1993) arvates poliitik Andrus
Ansipit oli võimalik seostada tüüpiliste meespoliitikute iseloomuomadustega: sitke, agressiivne
ja ennast läbisuruv. Meedia andis skandaali kestusele hoogu juurde, kui ajakirjandus avaldas
ACTA-teemat avardavaid seisukohti ja muuhulgas vahendati seisukohti peaminister Andrus
Ansipi üleolevast suhtumisest, mis oli kogu valitsusele laienenud. Räägiti rahva ja poliitikute
lõhestumisest ning poliitikutele heideti ette ülbet suhtumist, dialoogi puudumist ning näidati
välja solvumist kuna ühiskondlikul tasandil polnud ACTA-teemalisi arutelusi. Postimees
avaldas Mari-Liis Jakobsoni arvamuslugu pealkirjaga „Aitäh, härra peaminister!“ Autor leidis,
et peaminister Andrus Ansip pakkus fooliummütsidest rääkides võimsaid kujundeid, millega
rahvast koondas. Kirjutaja tõdes, et selle asemel, et ACTA sisu selgitada ning muresid hajutada,
raiusid valitsuse esindajad, et mitte midagi ei muutud, ning otsustasid toimuva naljaks pöörata.
Arvamusloo lõpus leidis kirjutaja, Andrus Ansipi nali riigikogu infotunnis oli rahvast
alavääristav ja ei tohi teha selliseid nalju, millest auditoorium ei pruugi aru saada (12.02.2012,
Postimees). Sel hetkel kui värskemaid detaile skandaali osas ei laeku, püüdis meedia fookust
domineerival raamil hoida, mis skandaali alguses välja käidi. Seepärast meedia kaasas debatti
erinevaid eksperte, arvamusliidreid, kes lahkavasid ACTA-teemalisi seisukohti, ühtlasi jagasid
hinnanguid peaminister Andrus Ansipi käitumise osas, pidades seda ülbeks, talumatuks ja
üleolevaks. Meedia osundas näiteks Heimar Lengi väidetele, kelle arvates Ansip peaks
vabandama avalikkuse ees, sest peaminister oli rahvast alandanud. „See, et küsijad asjast
valesti aru saanud, on Ansipi põhiline relv opositsiooni tüütava pirina maha surumiseks,“
lausus keskerakondlane Heimar Lenk Delfile (12.02.2012, Delfi). Rohkem veel, Heimar Lenk
jätkas: „Teeb ikka viha küll ja sõlmib keelepaelad valla. Tegemist oli järjekordse näitega
valitsuse ülbusest, ääretust enesekindlusest ja oma õiguse peale surumisest teistele […].
Peaminister oli rahvast alavääristanud ja selle eest pidi ta samalt rahvalt nüüd vabandust
paluma” (12.02.2012, Delfi). Sarnaselt soovitas Kalle Muuli peaministril ülbuse pärast tagasi
astuda. „Selline ülbitsemine oli juba pikemat aega toimunud ja antud juhul tuli see kuidagi eriti
inetult välja“, ütles Muuli Raadio 2 saates „Olukorrast riigis“ (12.02.2012, Delfi). Meedia
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taaskord meenutas, millest skandaal puhkes ning vahendas erinevaid ACTA-teemalisi
seisukohti. Meedia kaasas aruteludesse arvamusliidreid kuna eesmärgiks oli skandaali veelgi
suuremaks teha. Autorid Ekström ja Johansson (2008) on leidnud, et kõige levinum küsimus,
mida eksperdid uudislugudes küsivad, on küsimus, kas poliitik peaks ametipositsioonil jätkama
(Ekström ja Johansson, 2008, lk. 75)? Meedia mobiliseeris veelgi enam arvamusliidreid, kes
jagasid poliitik Andrus Ansipile edaspidise käitumise osas soovitusi. Sestap 12.02 Delfi
portaalis tunnistasid suhtekorraldajad Janek Mäggi ja Ivo Rull, et kui peaminister Andrus Ansip
vabandaks oma ACTA-teemalise sõnavõtu pärast riigikogus, muutuks riigis õhk puhtamaks.
Ivo Rull tõdes: „Ansip võtaks tõesti ühiskonnas pingeid maha, kui ta vabandaks kõigi ees […]“
(12.02.2012, Delfi). Rulli seisukohale andis kaalu juurde Janek Mäggi, kes leidis, et: „Peaks,
sest peaminister ei tohiks avalikult ülemäära ärrituda […]“ (12.02.2012, Delfi). 13. veebruaril
ilmus Eesti Ekspressi artikkel peaminister Andrus Ansipi kahetususavaldusega: „Peaminister
Ansipi avaldus: Kas ma kahetsen? Jah, ma kahetsen“ (13.02.2012, Eesti Ekspress-Delfi).
Artikli sissejuhatuse algas Andrus Ansipi järgmise tsitaadiga: „Jah, ma kahetsen. Kahetsen, et
ei arvestanud võimalusega, et iga minu sõna või lauset võidakse kasutada algsest kontekstist
väljarebituna suvalises kontekstis. Kahetsen, et need kontekstist väljarebitud laused riivasid
inimesi, keda ma pole kunagi solvata tahtnud“, mis oli peaministri kommentaar 8. veebruaril
Riigikogus tehtud ACTA-teemalise sõnavõtule (13.02.2012, Eesti Ekspress-Delfi).
Meedia raamistas skandaali sattunud nais- ja meespoliitikuid erinevalt. Meespoliitikuid peeti
stereotüüpselt enesekindlaks, sitkeks ja hinnati nende teadlikkust. Juhul kui naispoliitikud
käitusid sarnaselt, kasutas meedia seda naispoliitikute vastu ära – mis meediale oli kasulik, see
poliitikule oli kahjulik. Käesolevas töös leiti, et kolmest naispoliitikust kahel (Kristiina
Ojulandil ja Mailis Repsil) esines spetsiifiline kontekst, mis John B. Thompsoni (2000) järgi
tähendab, et mõned indiviidid on skandaalitundlikumad kui teised ja neid võib meedia rohkem
rünnata. Töös täheldati, et naispoliitikutele (Kristiina Ojuland ja Mailis Reps) heideti ette juhivõi ametialaste võimete puudumist või selle tagasihoidlikku olemasolu. Selgitati, et lisaks
tagasihoidlikele juhivõimetele, raamistas meedia haridusministrit Mailis Repsi ohvrina, kellele
on liiga tehtud. Võrreldes meespoliitikutega, kajastas meedia naispoliitikute tegevust rohkem
sünonüümide (nt „pigilind“) või metafooride (nt „sõjategevus“, „vastastel jääb minu veri
nägemata“) kaudu ning raamistas skandaalide uudislugusid „jahmatavate“ pealkirjadega.
Naispoliitikute puhul

süüdistati juhi- ja ametialaste võimete puudumist või selle

tagasihoidlikku olemasolu. Analüüsis selgus, et meedia kasutas naispoliitikute kajastamisel
topeltstandardeid, mida meedia kasutas kohe naispoliitiku vastu ära, mõistes naispoliitiku
võrreldes meespoliitikuga karmimalt hukka. Naispoliitikud olid omamoodi topeltstandardite
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(bouble binds) tõttu lõksus, kuna ühelt poolt eeldati naisliidritelt meespoliitikutele omistatud
enesekindlust ja autoriteetsust, tugevust ning teadmisi, kuid teiselt poolt oodati naispoliitikute
n-ö traditsioonilise feminiinse rolli täitmist.

4.2
Skandaali sündmuste kulg
Milliseid sarnasusi ja erinevusi esineb soo pinnalt skandaalide arengus Ester Tuiksoo ja Villu
Reiljani, Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni ning Mailis Repsi ja Andrus Ansipi näitel?
Ester Tuiksoo ja Villu Reiljani skandaali sündmuste kulg
Ester Tuiksoo skandaali esimeses faasis prokuratuur tahtis Reiljanile ja Tuiksoole süüdistust
esitada. Süüdistuse esitamiseks oli vaja riigikogu liikmetelt Reiljanilt ja Tuiksoolt võtta
saadikupuutumatus, selle protsessi pidi algatama õiguskantsler (12.12.2008, Postimees). Villu
Reiljani skandaali esimeses faasis pidas kapo kinni kaitsealade maadevahetuse afääris
kahtlustavana kolm ärimeest ning maa-ameti juhi Kalev Kanguri (5.10.2006, Postimees).
Mõlema skandaali sarnasuseks on kriminaalasi. Teises skandaali faasis leidis õiguskantsler
Ester Tuiksoo kohta: „Kasutas ära oma ametiseisundit ja ametiseisundist tulenevat autoriteeti
ministeeriumi ametnike suunamiseks selliselt, et need viiks lepingu sõlmimiseni Toomas
Annusega seotud äriühingutega AS Merko Ehitus ja AS E.L.L. Kinnisvara“ (25.03.2009,
Postimees). Kolmandas faasis Ester Tuiksoo skandaalis saatis riigiprokuratuur kohtusse
kriminaalasja, mille raames esitati süüdistus riigikogu liikmetele Villu Reiljanile, Ester
Tuiksoole, aga ka ärimeestele […]. 31. märtsi süüdistuse järgi nõustus Ester Tuiksoo
põllumajandusministrina talle vara lubamisega ning võttis vastu vara Toomas Annuselt selle
eest, et ta tegi põllumajandusministeeriumile rendipindadeks uue hoone leidmise konkursil
põhjendamatuid eelistusi ASile Merko Ehitus ja ASile E.L.L. Kinnisvara. Vastutasuna andis
Toomas Annus toonasele põllumajandusministrile Ester Tuiksoole määramata ajaks
kasutamiseks ASi Merko Ehitus poolt ehitatud korteri Tallinnas Rävala puiestee 19
(31.03.2009, Postimees). Kolmandas faasis Villu Reiljani skandaalis leidis peaminister
Andrus Ansip, et ei kaalu enne süüdistuse sisu kohta info saamist keskkonnaministri Villu
Reiljani sobivuse üle tema valitsuse ministriks. Keskkonnaminister esitas peaministrile
lahkumisavalduse (6.10.2006,

Postimees). Neljandas

faasis

Ester Tuiksool

algab

kohtuprotsess (12.05, 2009, Postimees), kuid Villu Reiljani neljandas skandaali faasis leiavad
80% Postimehe lugejaid, et keskkonnaminister pidi lahkuma ametist ja viiendas faasis esitas
Villu Reiljan peaministrile tagasiastumispalve ja viiendas faasis selgus, et Ester Tuiksoo
mõisteti riigikohtus süüdi (2.07.2014, Postimees).
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Kristiina Ojulandi ja Margus Hansoni skandaali sündmuste kulg
Esimeses faasis. Kui meedia avalikustas välisministeeriumis kaduma läinud 91 riigisaladust
sisaldavat dokumenti, siis tegeles välisminister sellega, et vahetada välja välisministeeriumi
kantsler. Kui ilmnes, et Margus Hansoni kodust varastati riigisaladust sisaldavate
dokumentidega portfell, jäi kaitseministri kommentaarid napisõnaliseks, kuid samal ajal
õigustas minister dokumentide kojuviimist. Ojulandi ja Hansoni skandaalide sarnasteks
tunnusteks on asjaolu, et kaotatud oli riigisaladust sisaldavad dokumendid ning mõlemad
poliitikud õigustasid oma teguviisi, näiteks siis kui välisminister Ojuland väitis, et
välisministeeriumist kadusid riigisaladusega kaitstud dokumendid enne tema ametiaega,
mistõttu tema ei saa vastutust endale võtta: „Ootame kapo aruande ära. Võimalikud süüdlased
selguvad uurimise lõpuks,“ märkis Ojuland (3.02.2005 EPL-Delfi). Kaitseminister Margus
Hanson õigustas oma teguviisi siis, kui väitis, et „reeglina ei kanna ta tööinfot kodus kaasas,
kuid viimase aja tihe töögraafik ei võimaldanud tal sellest põhimõttest paraku kinni pidada.“
(8.11.2004, Postimees). Sarnaselt Hansonile, õigustas teises faasis end ka Ojuland, kui väitis,
et välisministeeriumist kadusid riigisaladusega kaitstud dokumendid enne tema ametiaega,
mistõttu tema ei saa vastutust endale võtta: „Ootame kapo aruande ära. Võimalikud süüdlased
selgusid uurimise lõpuks,“ märkis Ojuland (3.02.2005 EPL Delfi). Erinevus tulenes Ojulandi
skandaali teises faasis, kui meedia ütleb ette või ähvardas, mis juhtuma hakkas, kui
välisminister Ojuland kuu aja jooksul kadunud dokumente üles ei leia – kapo alustab väärteovõi kriminaalmenetlust (3.02.2005 EPL-Delfi). Veel üks erinevus Ojulandi skandaali
kolmandas faasis tuleneb sellest, et peale kapo kontrollaruande avaldamist möönis Ojuland
esimest korda dokumentide kadumist oma ametiajal (7.02.2005, Postimees). Minister väitis, et
asus puudujääke kohe kõrvaldama, see näitas, et poliitik kasutas Hornnese kohaselt
korrigeerivat/parandavat tegevust, mis on kaitsestrateegia, kui süüdistatav isik tõotab probleemi
parandada (Hornnes, 2012, lk. 139). Neljandas faasis ilmnes Ojulandi ja Hansoni skandaali
sarnasus, nimelt leidis opositsioon, et Ojulandi peaks välisministri ametist vabastama
(8.02.2005, Postimees) ning Hansoni puhul leidis opositsioon, et kaitseminister peaks tagasi
astuma (9.11.2004, Postimees). Viiendas faasi erinev areng seisnes selles, et poliitik Hanson
astus ise kaitseministri ametikohalt tagasi (9.11.2004, Postimees), kuid poliitik Ojuland
vabastati ametist. Erakonna kaaslane Andrus Ansip püüdis Kristiina Ojulandi kaitsta, ja küsis
peaminister Juhan Partsilt, milles seisnes Ojulandi personaalne süü? (9.02.2005 EPL-Delfi).
Personaalse süü küsimus naissoost poliitikute puhul võis ühelt poolt seotud olla
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topeltstandardite olemasoluga või/ja teiselt poolt püüti personaalse süü abil saavutada
kaastunnet ja poolehoidu.

Mailis Repsi ja Andrus Ansipi skandaali sündmuste kulg
Esimeses faasis puhkes Mailis Repsi skandaal peale haridusministri Marimaa visiiti, kuid
peaminister Andrus Ansipi skandaal puhkes peale seda, kui peaminister mõnitas Riigikogu
infotunnis parlamendisaadikute võltsimisvastast kaubanduslepingut ehk ACTA-t (edaspidi
ACTA) käsitlevatele küsimustele vastates ACTA vastaseid (8.02.2005, Õhtuleht). Teises faasis
leidis peaminister Andrus Ansip, et haridusminister Mailis Repsi avaldus Marimaa olukorra
kohta oli Eesti välispoliitika põhijoontega vastuolus, kuid pidas võimalikuks, et vene meedia
on Repsi sõnade mõtet moonutanud (18.08.2005, Postimees). Teises faasis omandas Andrus
Ansipi skandaal laiema meediakajastuse. Kolmandas faasis arvati, et […] MAILIS REPSI
KOMMENTAARID
POLIITIKUTE

MARIMAA

VIIMASE

KOHTA

KÜMNE

VENE

AASTA

TELEVISOONIS
SUURIM

OLI

EESTI

VÄLISPOLIITILINE

LÄBIKUKKUMINE“ (27.08.2005, Postimees). Kolmandas faasis paljastas meedia uusi fakte
ja spekulatsioone seoses Andrus Ansipi skandaaliga ning leiti, et peaminister Andrus Ansip
poleks tohtinud rahvast alavääristada ja poleks tohtinud teha selliseid nalju, millest auditoorium
aru ei saa (12.02.2005, Postimees). Neljandas faasis järeldas meedia, et peaminister Andrus
Ansip oli rahvast alavääristanud ja peaminister pidi vabandust paluma ja tal soovitati ülbuse
pärast tagasi astuda (12.02.2005, EPL-Delfi). Neljandas faasis tuletas meedia avalikkusele
meelde poliitik Mailis Repsi eksimuse n-ö kõrgpunkte ning minister Mailis Repsi Marimaa
visiidi küsimus viidi Riigikokku umbusalduse hääletusele (14.09.2005, Postimees). Viiendas
faasis leidis uudis, et peaminister Andrus Ansip pidi vabandama (12.02.2005, EPL-Delfi).
Meedias ilmus artikkel “Peaminister Andrus Ansipi avalduse: Kas ma kahetsen? Jah, ma
kahetsen” (12.02.2005, Eesti Ekspress-Delfi). Viiendas faasis haridusminister Mailis Repsi
umbusalduse hääletus Riigikogus kukkus läbi (14.09.2005, Postimees).
Erinevate skandaalijuhtude soo aspekti sarnasuste ja erinevuste võrdluses järeldati, et võrreldes
meespoliitikutega, kajastas meedia naispoliitikuid ebaõiglasemalt ja süüdistati rohkem. Näiteks
püüdis Ester Tuiksoo süüdimõistva kohtuotsuse järel esile kutsuda teiste kaastunnet või
demonstreeris, et talle oli kohtus liiga teinud kuna ei arvestatud olulist tõendusmaterjali. Kui
Kristiina Ojulandi skandaali meediakajastust iseloomustas isikukesksus, siis Margus Hansoni
skandaal oli teemakeskne (riigisaladuse kaitse seadus). Võrreldes Margus Hansoniga, oli
Kristiina Ojuland suurema meedia rünnaku all ning tema skandaalis esines topeltstandardeid ja
68

ühtlasi mõjutas naispoliitiku skandaali arengut personaalse süü küsimus. Personaalse süü
küsimus kerkis Ojulandi skandaali lõpufaasis mitmel korral esile. Personaalseks süüks võis
poliitik Ojulandi puhul pidada seda, et ta oli omamoodi topeltstandardite lõksus, sest ühelt poolt
rakendas ta juhina meespoliitikule omistatud käitumismalle – domineerimist, arrogantsust ja
pühendumust, kuid teiselt püüdis sobituda feminiinsesse rolli. Kuna poliitik ei täitnud
stereotüüpseid ootusi, siis sellepärast meedia hakkas teda rohkem süüdistama. Poliitik Mailis
Repsi skandaalis süüdlase konstrueerimise faasis leiti, et Mailis Repsi Marimaa visiidil
väljaütlemine oli Eesti poliitikute kümne aasta suurim välispoliitiline läbikukkumine. See väide
kinnitas soostereotüüpset suhtumist ning ühtlasi seati sellega kahtluse alla Mailis Repsi juhi- ja
ametialased võimed, mis on soostereotüüpse käitumise tavapärane reageerimisviis.

4.3

Skandaali sattunud poliitiku strateegiad

Kuidas nais- ja meespoliitikud pärast skandaali ilmnemist avalikkusega suhtlevad?
Ester Tuiksoo kaitse- ja ülestunnistusstrateegia
Ester Tuiksoo oli peale Riigikohtu süüdimõistvat otsust sunnitud lüüasaamist tunnistama,
samas lootis poliitik kaastunnet tekitada siis, kui veelkord kinnitas, et ta pole seadust rikkunud.
„Kogu selles protsessis seitsme ja poole aasta jooksul oli mind ebaõiglaselt süüdistatud ja
jäetud arvestamata oluline tõendusmaterjal. Seega olin otsustanud pöörduda Euroopa
Kohtusse,“ lisas Tuiksoo (2.07.2014, Postimees).

Villu Reiljani kaitse- ja ülestunnistusstrateegia
Maadevahetuse nn afääri avalikuks tuleku järel astus Villu Reiljan keskkonnaministri ametist
tagasi ja tagasiastumise teoga võttis valesti tegemise omaks (ehk siis tunnistas omad süüd), kuid
poliitik ei avaldanud juhtunu kohta kahetsust ega ka ei vabandanud. Pigem õigustas end, kui
demonstreeris, kui korrektselt ta oli käitunud kuna enne ministeeriumist lahkumist oli „asjad
töösse pannud“ (7.10.2006, Postimees).
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Kristiina Ojulandi kaitse- ja ülestunnistusstrateegia
Välisminister kasutas kaitsestrateegiana teiste süüdistamist, kuid skandaali kolmanda faasi
lõpus möönis poliitik, et osad riigisaladusega dokumendid kadusid tema ametiajal, näiteks siis,
kui ta väitis: „On välisministeeriumis korraldanud sisejuurdluse, mille tulemusena võin öelda,
et diplomaatilise julgeolekutöös on esinenud puudujääke“ (4.02.2005, EPL-Delfi). Mistõttu
kasutas poliitik Hornnese järgi korrigeerivat/parandavat tegevust, mille kohaselt süüdistatav
isik tõotab probleemi parandada või muul moel seda lahendada (Allern ja Pollack, 2012, lk.
139). Kristiina Ojuland kinnitas, et tema vastutusvaldkonnas tekkinud probleemi ilmsikstuleku
järel asus seda kohe likvideerima (st kadunud riigisaladusega dokumentide otsimine), kui väitis,
et: „Ja kahtlemata ütlesin ma seda 4. veebruaril, et suurem osa, kui te täpselt vaatate neid
tsitaate, siis nii ma tõepoolest ütlesin, suurem osa dokumentidest on kadunud eelmisest
perioodist ja enne 2002. aastat“ (7.02.2005, Postimees). Siinkohal on võimalik järeldada, et
poliitik Ojuland rakendas enda kaitsmiseks õigustamise kaitsestrateegiat, mis Gonzalese (1995)
kohaselt tähendab kohustuste aktsepteerimist, kuid seda näidatakse isikliku kohustusena või siis
süüdistatakse teisi või asjaolusid. Vaatamata sellele, oli Kristiina Ojuland viienda skandaali
faasis ametist tagandamise järel sunnitud avalikkusele lüüasaamist tunnistama, kui endine
välisminister Ojuland tunnistas, et „ […] peaminister Juhan Parts tahtis tast lihtsalt lahti
saada“(12.02.2005, EPL-Delfi).

Margus Hansoni kaitse- ja ülestunnistusstrateegia
Kaitseminister Margus Hanson püüdis oma teguviisi õigustada, kui kolmandas skandaali faasis
kinnitas järgmist:„ Reeglina ei kanna ma tööinfot kodus kaasas, kuid viimase aja tihe töögraafik
ei võimaldanud mul sellest põhimõttest paraku kinni pidada“ (9.11.2004, EPL-Delfi;
Postimees) ning õigustamise taktika kasutamist jätkas Margus Hanson ka neljandas faasis, kui
märkis: „[…] ma ei ole tahtlikult ega ettevaatamatusest riigisaladust avalikustanud ning olen
jälginud kõiki reegleid. Ma ei võinud kuritegelikku rünnakut oma kodu vastu ette näha“
(9.11.2004, Postimees). Samas viiendas skandaali faasis ametist tagasiastumisega võttis
vastutuse valesti tegemise eest, mis kinnitab teo ülestunnistamist ja ühtlasi tähendas see
vabandamist.
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Mailis Repsi kaitse- ja ülestunnistusstrateegia
9. septembri Postimehe uudises haridus- ja teadusminister Mailis Reps kaitses ennast, kui
kinnitas, et ta ei teinud Marimaal Eesti välispoliitika seisukohaga vastuolus olevat avaldust.
Kinnitamaks äsja öeldut, kasutas poliitik enda kaitsmiseks õigustamise kaitsestrateegiat: „Ma
ei ole saanud välisministeeriumist mingeid signaale, et ma oleksin teinud avaldusi, mis on
vastuolus Eesti riigi välispoliitikaga,“ väitis Reps (9.09.2005, Postimees). Veelgi enam, Mailis
Reps pidas oluliseks lisada: „Rõhutan veelkord, et olen teadlik Marimaal toimuvast [...] kiitsin
viisaka külalisena kohalikke ja mida Vene meedia kohe propagandistlikel eesmärkidel ära
kasutas“ (9.09.2005, Postimees). Haridusminister avaldas kahetsust, kui meenutas: „Kahju, et
minu visiiti Marimaale on ära kasutatud valimiseelse sisepoliitilise võitluse instrumendina
[…]“ (9.09.2005, Postimees). 14. septembril umbusaldusehääletuse eel kõlas Riigikogu saalis
küsimus reformierakondlaselt Meelis Atonenilt: “Kas teie arvates läks Mari-visiit nii, nagu
lootsite, ja kas Mari-visiit läks hästi teile, Eesti riigile või päris hästi ikka ei läinud?“ Selle
peale tunnistas Reps: „Nii, nagu me valitsusliidu koalitsiooninõukogus arutasime, visiit ei
läinud hästi“ (15.09.2005, Postimees). Järelikult poliitik tunnistas valestitegemist ning näitas
kahetsust, kui tunnistas, et intervjuu andmine vene televisioonile oli selgelt viga (15.09.2005,
Postimees).

Andrus Ansipi kaitse- ja ülestunnistusstrateegia
Viimastes skandaali faasides kui juba mõnda aega oli peaminister Ansipit survestatud ja kui oli
tõenäoline, et poliitik n-ö langes, avaldas peaminister kahetsust ja vabandas, kuid samal ajal
püüdis peaminister oma käitumist „puhtaks pesta“ ning rakendas kaitsestrateegiana õigustamist
näiteks siis, kui väitis: „Jään oma seisukoha juurde - need Õhtulehes avaldatud väited on haige
fantaasia vili ning et väidete autor vajab abi. Nagu riigikogu stenogramm kinnitab, ütlesin
sõna-sõnalt nii: „Teate, see, kes midagi taolist väidab […]“ (13.02.2012, Eesti Ekspress-Delfi).
Skandaali jooksul rakendasid poliitikud erinevaid kaitsestrateegiaid või siis kombineerisid
strateegiaid omavahel. Kui naispoliitikutele oli iseloomulik lüüasaamise ja õigustamise
(justification)

kaitsestrateegia

rakendamine,

siis

meespoliitikud

eelistasid

ametist

tagasiastumise teoga tunnistada valestitegemist. Sarnaselt naispoliitikutele, pidasid ka
meespoliitikud tõhusaks kaitsestrateegiaks õigustamist (justification).
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5. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED

Käesolev magistritöö püüdis leida vastuseid sissejuhatuses tõstatatud küsimustele.
Oli võimalik järeldada, et meedia raamistas teatud ulatuses skandaali sattunud naissoost ja
meessoost poliitikuid erinevalt ja kuigi siin-seal oli võimalik tõmmata paralleele soolisustatud
väärtuskategooriatega, siis otsest soopõhist raamistamist ei esinenud. Analüüsi tulemusena
selgus, et meedia kasutas kahe naispoliitiku raamistamisel spetsiifilist konteksti, uurimuse
käigus järeldati, et meedia heidab skandaali sattunud naispoliitikutele peamiselt ette juhi- ja
ametialaste võimete puudulikkust ning erinevalt meespoliitikutest, meedia raamistab naisi
ohvrirollis. Seega selgus, et erinevalt meespoliitikutest, on naispoliitikud omamoodi
topeltstandardite lõksus, kuna ühelt poolt eeldatakse naisliidritelt meespoliitikutele omistatud
enesekindlust ja autoriteetsust, tugevust ning teadmisi, kuid teiselt poolt oodatakse, et
naispoliitikud täidaksid n-ö traditsioonilist feminiinset rolli. Erinevate skandaalijuhtude soo
aspekti sarnasuste ja erinevuste võrdluses leiti, et naispoliitikuid kajastati ebaõiglasemalt ja
süüdistati rohkem kui meespoliitikuid. Näiteks võimuskandaali võrdluses selgus, et
välisminister Kristiina Ojulandi polnud piisavalt tark ja võimekas ametikohtustuste täitmisel,
siis kaitseminister Margus Hansonile heideti ametikohustuste täitmisel ette lohakust. Veelgi
enam, Mailis Repsi ja Andrus Ansipi repliigiskandaal näitas, et meedia tituleeris poliitik Repsi
lihtsameelseks ja seati kahtluse alla ministri ametipädevus, seevastu peaminister Andrus
Ansipit tituleeriti arrogantseks ja ülbeks. Analüüsi järel ilmnes, et kui skandaalis osalenud
naispoliitik eelistas kasutada lüüasaamise ja õigustamise kaitsestrateegiat, siis meespoliitikud
eelistasid ametist tagasiastumise käiguga tunnistada valestitegemist. Sarnaselt naispoliitikutele,
pidasid ka meespoliitikud tõhusaks kaitsestrateegiaks õigustamist.
Töö kitsaskohaks peab autor Ester Tuiksoo ja Villu Reiljani finantsskandaali juhtumipaari
valikut, kuna sel juhtumipaaril polnud piisavalt sarnaseid või olid liiga erinevad tunnused, mida
võrdlevas analüüsis käsitleda. Tõenäoliselt ei sobi juhtumipaar seetõttu käesolevasse analüüsi
kuna tegemist oli ligi kümme aastat väldanud skandaaliga, mis hõlmas palju meediatekste.
Edasised uurimisevõimalused võiksid põhineda sellel, et kui viia läbi süvaintervjuud töös
analüüsitud nais- ja meespoliitikutega. Intervjuu oleks üles ehitatud nii, et saaks teada, kuidas
respondendid suhtuvad nendesse skandaalidesse, milles nad osalised olid. Rõhuasetus seisneks
skandaalides osalenud naispoliitikute subjektiivsel vaatenurgal ning skandaali tõlgendusel.
Intervjuude läbiviimine lisab teatud painlikkust, näiteks mõnel aspektil on võimalik kauem
peatuda ja lasta intervjueeritaval selgitada omapoolset arusaama toimunud skandaalist, mis
rikastaks käesoleva töö tulemusi veelgi enam või annab võimaluse uuele perspektiivile. Ja teine
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uurimisvõimalus oleks välja tuua juhtumite rea pikendamise, näiteks 10-15 aastat hiljem on
mees- ja naispoliitikute käsitluses endiselt samad erisused või on need aja jooksul vähenenud.
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