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EESSÕNA 
 

Säästev areng, soolise ebavõrdsuse kaotamine ja sugudevaheline võrdsus on Euroopa Liidu 

pikaajalised üldeesmärgid, mis on sätestatud aluslepingus.
1
 

Mõlemal suundumusel on paljuski sarnast kaugemates eesmärkides – tagada looduskeskkonna 

ja sotsiaalse keskkonna jätkusuutlikkus. Mõlemad probleemid teadvustati 60–70-tel aastatel. 

Ka arengud on olnud sarnased – rahvusvahelised kokkulepped on sõlmitud globaalsel ja 

regionaalsel tasandil, nendes on viidatud vastastikuste arengute arvestamisele, mõlemad 

kujutavad endast nn. horisontaalseid poliitikaid, mis läbivad kõiki eluvaldkondi. 

Kehtestatud on põhimõttelised õigusnormid, millega tuleb arvestada. Eesti säästva arengu 

alused sätestab 1995. aastal kehtima hakanud säästva arengu seadus, soolise võrdõiguslikkuse 

edendamise 2004. a. kehtima hakanud soolise võrdõiguslikkuse seadus. 

 

Suuremaks erinevuseks ongi teemade teadvustatus ja aktsepteeritus Eestis. Kui keskkonna 

jätkusuutlikkust tagavad meetmed said toetuda varasematele keskkonnakaitse-alastele 

teadmistele, seiremehhanismidele ja teadustöödele, siis soolise võrdõiguslikkuse teema on 

Eesti jaoks suhteliselt uus.   

Eestis nagu kõigis postkommunistlikes Ida-Euroopa maades on suhtumine sugude 

võrdsusesse, inimõigustesse, naiste ja meeste võrdse kohtlemise normidesse veel arenemas. 

Teadmised soost kui ühiskonna põhikategooriast, mis vahetult mõjutavad nii majandust, 

heaolu kui suhtumist looduskeskkonda, ei kuulu ei üld- ega kõrghariduse ainekavade hulka.   

Puudub kriitiline suhtumine väljakujunenud sooideoloogiasse, selle väljendumisele 

igapäevaelus ei osata veel vajalikul määral tähelepanu osutada. Kõrvalejäetus akadeemiliste 

soouuringute arengust, (okupatsioonivõimude poolt lõpetatud naisliikumine, poole sajandi 

vältel deklaratiivse võrdsuse varjus pidev inimeste põhiõiguste rikkumine ja totalitaarne 

režiim on tinginud inimõiguste ja diskrimineerimise olemuse mittemõistmise.  

Kuigi käesolevaks ajaks on sugude võrdsuse küsimus tõusnud nii avalikkuse kui poliitikute 

huviorbiiti, on arvamused ja seisukohad senini vastandlikud, ei põhine mitte teadmistel ja 

analüüsidel, vaid eelarvamustel, hirmudel ja soosteretüüpidel. Soouurimuslik traditsioon, mis 

aitaks mõista soo ja sotsiaalse struktuuri vahelisi seoseid, on Eestis veel välja kujunemata. 

 

. Käesolev aruanne keskendub nendele sotsiaalpoliitilistele soolise võrdõiguslikkuse 

eesmärkidele, mis on püstitatud rahvusvaheliselt ning on Eestile õiguslikult ja poliitiliselt 

siduvad.  

Käesoleva aruande põhieesmärgiks on analüüsida strateegiat „Säästev Eesti 21― sugupoolte ja 

soolise võrdõiguslikkuse edendamise aspektist: kuivõrd on SE 21 strateegias arvestatud 

vajadusega vähendada soolist ebavõrdsust ja kihistumist, milliseid põhimõtteid ja väärtusi on 

rõhutatud, samas teha ettepanekuid selle kohta, milliste arengueesmärkide, 

rakendusmehhanismide puhul on soovitav ja Eesti arengu jätkusuutlikkusele vajalik 

sugupoolte aspektiga arvestada. 

 

Aruanne on koostatud Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti „Meeste ja naiste 

potentsiaali võrdväärsem rakendamine ühiskonnas― raames 

 

Koostaja Ülle –Marike Papp 

 

                                                           
1 Euroopa Liidu lepingu artiklid 2 ja 3, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 8 
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Sissejuhatus  
 

Eesti inimarengu aruanded on näidanud küll Eesti majandusliku suutlikkuse arengut, ent 

osutanud ka probleemidele inim- ja sotsiaalarengu vallas. Üheks üha enam teadvustatavaks 

probleemiks on ka sooline kihistumine ja sooline ebavõrdsus, mille poolest Eesti paistab teiste 

EL liikmesriikide kõrval välja väga aeglaselt moderniseeruva ja paljuski patriarhaalse riigina. 

 

Säästev sotsiaalne areng tähendab säästvat suhtumist inimressurssi. Kuigi see põhimõte 

tundub olevat lihtne, on selle valguses vaja põhjalikumalt üle vaadata senised prioriteedid ja 

rõhuasetused. Üheks olulisemaks on selle mõistmine, et majandusareng sõltub vahetult ka 

sotsiaalsest arengust, mitte ainult üksikute indiviidide edukusest või majanduskeskkonna 

liberaliseeritusest. Otseses funktsionaalses seoses majandusega on näiteks ka soolise 

ebavõrdsuse /võrdsuse küsimused.  

 

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ei ole mitte eesmärk iseeneses, vaid eeltingimus 

ELi üldeesmärkide – jätkusuutliku arengu, majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse – saavutamiseks. 

On selge, et naiste osalemine tööturul tagab nende majandusliku sõltumatuse ja aitab 

ühtlasi märkimisväärselt kaasa majanduslikule arengule ja sotsiaalkaitsesüsteemide 

jätkusuutlikkusele. Naiste kõrge haridustase ei kajastu aga staatuses ja tasus, mida nad 

tööturul saavad. Perekondlike kohustuste ebavõrdne jaotumine sunnib pigem naisi kui mehi 

valima paindlikku töökorraldust ja tegema karjääris pause, mis omakorda võib avaldada 

negatiivset mõju nende karjäärile, sissetulekule, pensionile ja majanduslikule sõltumatusele.  

 

Soosüsteem on omalaadne sotsiaalne struktuur, mis avaldab mõju nii majandusele, 

sotsiaalsetele suhetele, poliitikale jne. Ühiskond, mille sooline kihistumine ja 

diskrimineerimine, vastandamine ja tõrjutus piirab naiste ja meeste potentsiaali täielikku ja 

võrdset kasutamist, pole arenemisvõimeline, sotsiaalselt turvaline, konkurentsivõimeline ja 

jätkusuutlik, on majanduslikus mõttes ebaratsionaalne.  

 

Rahvusvahelised jätkusuutliku arengu dokumendid soolise võrdõiguslikkuse 

edendamisest  

 

ÜRO 

 

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamist arengueelduse ja -tingimusena rõhutatakse 

Agenda 21-s, ÜRO vastavate konverentside tulemustes ning ÜRO Millenniumi 

Deklaratsioonis. 

 

Rio de Janeiros 1992. a. vastu võetud Agenda 21 III peatükis viidatakse varasematele naiste 

staatuse ja osaluse parandamiseks vastu võetud ülemaailmsetele tegevuskavadele ja 

lepingutele (ÜRO ülemaailmsel naiste konverentsil Nairobis vastu võetud tegevuskava, ÜRO 

konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, ÜRO 

peaassamblee resolutsioonid, ILO konventsioonid jne).  

Kavandatud meetmete põhieesmärgiks oli vähendada   juriidilisi, administratiivseid, 

kultuurilisi, käitumuslikke, sotsiaalseid ja majanduslikke barjääre, mis takistavad naisi 

võrdväärsena osalemast kõigis otsustusprotsessides ja  eluvaldkondades, või need eemaldada. 
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Viidatakse vajadusele viia läbi poliitikate ja meetmete sooliste mõjude hindamine ja 

analüüsida struktuurseid seoseid soosuhete (soosüsteemi), keskkonna ja arengu vahel. 
2
 

 

Rahvusvahelisel rahvastiku ja arengu konverentsil Kairos 1994 tõsteti esile 

reproduktiivtervis ja naiste õigused. Tõdeti erinevusi maailma eri regioonide arengutes ja 

poliitikates, rõhutades, et rahvastikku ei saa käsitleda ainuüksi statistilise näitajana ning 

naissoost rahvastikku ainult taastootmise vaatevinklist. Konverentsil sõnastati 

rahvastikupoliitilised eesmärgid ümber, pidades ilmas arengueesmärke – reproduktiivtervise 

senisest laiemat käsitlemist ja soolise võrdõiguslikkuse aspektiga arvestamist.  

Konverentsil võeti vastu tegevuskava  järgmiseks 20 aastaks. Uue kontseptsiooni aluseks sai 

“naine kui rahvastiku ja arengu alustala”. Sellesse oli reproduktiivtervise kõrval lülitatud 

näiteks ka haridus, ebaseaduslikud abordid, kõigi programmide kättesaadavus jne. 

Esmakordselt mainiti ka meeste seksuaalkäitumist, meeste osa sündimuse reguleerimisel jms.  

1999.a
3
 kinnitati senivõetud suuna õigsust ja vajadust toetada valitud suundade 

ellurakendamist. Põhiteemadeks olid endiselt rahvastiku ja arengu valdkond, sooline 

võrdõiguslikkus, naiste ja meeste võrdne kohtlemine, reproduktiivõigused ja 

reproduktiivtervis, seejuures hakati reproduktiivtervise küsimusi käsitlema laiemalt, lisades 

sellele nii füüsilise kui vaimse ja sotsiaalse heaolu käsitlused. 

 

Aastal 2000 lepiti New Yorgis ÜRO tippkohtumisel kokku järgneva aastatuhande 

eesmärkides (Millenniumi arengueesmärgid)
4
  

Millenniumi deklaratsioonis on seatud konkreetsed ülesanded kaheksa arengueesmärgi 

raames:  

1) vähendada maailmas nälga ja vaesust,  

2) tagada kõigile inimestele algharidus,  

3) edendada soolist võrdõiguslikkust,  

4) vähendada laste suremust,  

5) parandada emade tervist,  

6) võidelda HIV/AIDSi ja teiste haigustega,  

7) tagada keskkonna jätkusuutlikkus ja 

 8) osaleda ülemaailmses arengupartnerluses. 

 

 

Soolise võrdõiguslikkuse teema läbib nii 1995. a. sotsiaalarengu konverentsil 

Kopenhaagenis kui 1996. a. Istanbulis toimunud eluasemekonverentsil vastu võetud 

tegevuskavu ning on kesksel kohal ka Rio keskkonnakonverentsil vastu võetud Agenda 21 

tegevuskavas aastani 2030.  

 

Agenda 21 kohaselt tuleb maailma riikidel oma vajadusi ja võimalusi arvestades seada 

pikaajalised arengusuunad, mis aitavad   

 saavutada kvalitatiivse majanduskasvu;  

 tagada inimeste elutaseme tõusu;  

                                                           
2
 Agenda 21. The UN Programme of Action from Rio.  Earth Summit. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 

June 1992. 
3
 ICPD +5 

4
 Eesti Inimarengu Aruanne 2006. Peatoimetaja Mati Heidmets. Tallinn: Ühiskondliku 

Leppe Sihtasutus, 2006. Eesti Inimarengu Aruanne 2007. Peatoimetaja Mati Heidmets. Tallinn: 

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus, 2007. 
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 kindlustada stabiilse rahvaarvu;  

 muuta väärtushinnanguid ja (tarbimis)harjumusi;  

 säilitada ja mõistlikult kasutada ressursse;  

 arvestada keskkonna taluvuspiiridega ning  

 vähendada  jäätmete ja  saasteainete hulka.  

 

Rio deklaratsioonis ja tegevuskavas fikseeritud põhimõtteid kinnitati 2002. a. 

Johannesburgis toimunud jätkusuutliku arengu teemalisel maailma tippkohtumisel
5
. 

Nii näiteks on seal vastu võetud dokumendis mitmete eesmärkide puhul rõhutatud vajadust 

pöörata tähelepanu naiste olukorrale. Vaesusega võitlemise peatükis on expressis verbis 

kirjas punkt d) :  

„edendada naiste võrdset juurdepääsu ja täieõiguslikku osalemist otsustamises meestega 

võrdsetel alustel kõikidel tasanditel, seades sugupoolte perspektiivi valitsevaks suunaks 

kõikides poliitikates ja strateegiates, kõrvaldades kõik naiste vastu suunatud vägivalla ja 

diskrimineerimise vormid ning parandades naiste ja tüdrukute olukorda, tervist ja 

majanduslikku heaolu, võimaldades neile täieliku ja võrdse juurdepääsu majanduslikele 

võimalustele, maale, krediidile, haridusele ja tervishoiuteenustele“. 

 

Agenda 21-s ja Johannesburgi rakenduskavas rõhutatakse valitsusväliste osalejate (nn 

tähtsamad rühmad) tähtsust. Need rühmad hõlmavad naisi, noori, töölisi, põllumehi, 

kohalikke omavalitsusi, teadusühendusi, ettevõtjaid ja tööstusharu esindajaid ning 

valitsusväliseid organisatsioone. Johannesburgi rakenduskava p. 18. deklareeritakse: Meie 

kohuseks on tagada, et naiste õigused ja vabastamine ning sooline võrdõiguslikkus 

integreeritakse kõikidesse tegevustesse, mis on hõlmatud Agenda 21, Millenniumi 

arengusihtide ja Johannesburgi rakendusplaaniga. Samuti kinnitatakse valmisolekut järgida 

ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse printsiipe ja eesmärke. 

Johannesburgi rakenduskava 24. peatükis on rõhutatud naiste võrdsete võimaluste puudumist 

ja püstitatud valitsustele eesmärk: kaotada muu hulgas kultuurilised ja käitumuslikud, 

sotsiaalsed ja majanduslikud barjäärid naistele osalemiseks otsustustasandil, planeerimises, 

teadlaskonnas, teaduse ja tehnoloogia valdkondades; tagada reproduktiivtervis, 

lapsehoiuteenused; motiveerida mehi osalema võrdselt kodutöödes; võtta kasutusele kõik 

vajalikud meetmed, et likvideerida naiste vastu suunatud vägivald ja likvideerida negatiivsed 

kuvandid, soostereotüübid, hoiakud ja eelarvamused naiste suhte;, tõsta naiste kui tarbijate 

teadlikkust säästva arengu põhimõtetest.  

 

Neljandal ülemaailmsel naiste konverentsil Pekingis 1995. a. määratleti selge seos soolise 

võrdõiguslikkuse, keskkonna ja säästva arengu vahel. Pekingi tegevusplatvormi peatükis K 

viidatakse otseselt keskkonna jätkusuutlikkuse strateegilistele eesmärkidele ja vajadusele 

kaasata kõikide tasandite otsustusprotsessidesse senisest suuremal hulgal naisi ning 

integreerida sooline aspekt säästva arengu poliitikatesse ja programmidesse. Seejuures tuleb 

tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele:  

 naised ja mehed ei ole keskkonnaprobleemide tekitamisega ühepalju seotud; 

 keskkonnapoliitika meetmed mõjutavad naisi ja mehi erinevalt; 

 naiste kogemused, oskused ja eesmärgid erinevad meeste omadest. Naistel oma 

erinevate kogemuste, seisukohtade ja oskustega peaks olema rohkem sõnaõigust ja 

olulisem roll keskkonnaalastes otsustus- ja korraldusprotsessides. 

                                                           
5
 World Summit on Sustainable Development (WSSD) held in Johannesburg, South Africa from 26 

August to 4 September 2002. 
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Euroopa Liit 

 

 2001. a. heaks kiidetud Euroopa Liidu säästva arengu strateegia peamine sõnum oli, et 

säästva arengu majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik mõõde peavad liikuma käsikäes ning 

vastastikku teineteist täiendama: "Säästev areng pakub Euroopa Liidule positiivse pikaajalise 

nägemuse ühiskonnast, mida iseloomustab suurem heaolu ja suurem õiglus, ning mis loob 

võimalused puhtamale, turvalisemale ja tervemale keskkonnale. See on ühiskond, mis pakub 

paremat elukvaliteeti nii meile kui ka meie lastele ja lastelastele".  

2001. a. vastu võetud EL säästva arengu strateegia tegeles küll valdavalt 

keskkonnapoliitikaga, aga säästva arengu põhimõtteid ja eesmärke – majanduslik heaolu, 

sotsiaalne võrdsus, keskkonnakaitse ja rahvusvaheline vastutus – taaskinnitati Euroopa 

Ülemkogus 2005. a. juunis, mil võeti vastu säästva arengu juhtpõhimõtted. 

2006. a. EK säästva arengu deklaratsioon sisaldas juba sotsiaalseid aspekte – rahva tervis, 

sotsiaalne kaasatus, demograafia, ränne ning ülemaailmne vaesus. 

2006. aasta juunis kiitis Ülemkogu heaks Euroopa Liidu uuendatud Säästva arengu 

strateegia aastateks 2005 – 2010. Strateegia eesmärgiks on keskkonnakaitse, sotsiaalse 

õigluse ja ühtekuuluvuse, majandusliku jõukuse ja rahvusvaheliste kohustuste täitmise 

edendamine Euroopa Liidus tervikuna ja kõigis liikmesriikides.  

 Üheks poliitiliseks põhimõtteks selles on: „Asetada inimesed Euroopa Liidu poliitika 

keskmesse, edendades põhiõigusi, võideldes kõikide diskrimineerimisvormide vastu ja 

aidates kaasa vaesuse vähendamisele kogu maailmas“. 

Strateegias tõdetakse, et märkimisväärselt tuleb suurendada naiste ja vanemate töötajate 

osalust tööturul ja kinnitatakse liikmesriikide otsust lähtuda 2006. aasta märtsis toimunud 

Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse Euroopa paktis
6
 

sätestatud põhimõtetest.  

 

ELi Läänemere piirkonna strateegia tegevuskavas
7
 (p.8) on ette nähtud: Julgustada ja 

edendada naiste ettevõtlust, et toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist Läänemere 

piirkonnas. Naiste ettevõtlust tuleb tugevdada sihipäraste meetmete kaudu, mis on suunatud 

noortele naistele ja teist karjääri alustavatele naistele, kes alustavad oma äri või mõtlevad 

vahetada kutseala. Läänemere piirkonna poliitikuid ja VKEde sidusrühmi tuleks julgustada 

naiste seas ettevõtlusvaimu suurendama ja edendama. Naiste ettevõtluse jaoks soodsa 

keskkonna loomine nõuab ettevõtluse alustamist ja laiendamist takistavate kontekstuaalsete, 

majanduslike ja „pehmete” tegurite käsitlemist.  

 

 

                                                           
6
 Uuendatud Euroopa Liidu  säästva arengu strateegia. Brüssel, 26. juuni 2006 (30.06) 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=371437/Uuendatud+strateegia.pdf 
7
 Komisjoni talituste töödokument, lisatud dokumendile Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile, 

Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja regioonide Komiteele. KOM (2009),  mis 

käsitleb ELi Läänemere piirkonna strateegiat. Tgeveuskava. SEK(2009) 712/2. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm 

http://www.envir.ee/91002
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2009. a. analüüsiti EL jätkusuutliku arengu strateegia täitmist, aruande üheks seisukohaks on, 

et soolisi aspekte, soolist võrdõiguslikkust tuleb senisest enam arvesse võtta demograafiliste, 

sotsiaalse kaasatuse ja migratsiooni küsimustega tegelemisel.
8
  

 

Lissaboni strateegia ja säästva arengu strateegia ühismõjul on üheks eesmärgiks tagada 

sotsiaalne võrdsus.  

 

Olulise poliitikadokumendina võeti 2010. aastal vastu Euroopa 2020. aasta strateegia. Selle 

eesmärk on muuta EL teadmuspõhiseks, ressursitõhusaks ja vähese CO2-heitega majanduseks 

ning leida säästvad lahendused probleemidele, millega ELil tuleb kuni 2050. aastani tegeleda. 

Kaasav majanduskasv tähendab Euroopa tööhõivemäära tõstmist – rohkem paremaid 

töökohti, eriti naistele, noortele ja vanematele inimestele 

 

Sooline ebavõrdsus ja sooline kihistumine on struktuursed ilmingud, mille muutmine ja 

tasakaalustamine ei ole üksikisikute või -gruppide võimuses, vaid millega ühiskonna 

moderniseerimise nimel peavad tegelema kõik osapooled. Soolist ebavõrdsust vähendama 

ning naiste ja meeste õiguste, kohustuste, vastutuste ja võimaluste võrdsust edendama on 

kohustatud  kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, s.h. Eesti, kõigis oma poliitikates. 

Eesti Vabariik 

Teema olulisust märgiti juba 2001. a., kui Eesti inimarengu aruandes
9
 nenditi, et praeguses 

Eestis hõlmab sotsiaalse sidususe tugevdamine ühiskonna kihistumise ja vaesuse probleeme, 

rahvusrühmade vahekordi, põlvkondadevahelisi erinevusi, soolise ebavõrdsuse 

vähendamist. Väga tõsiseid sotsiaalse sidususe probleeme nähti ka tulenevat rahvastiku 

kiirest vähenemisest, alkoholismist, kuritegevuse kõrgest tasemest jmt. 

2004. a. võeti Riigikogus vastu soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS, RT I 2004, 27, 

181)
10

, mis sätestab põhimõtte, et sooline võrdõiguslikkus on üldine hüve, mille edendamine 

on kohustuseks nii avalikule kui erasektorile.  

Soolise võrdõiguslikkuse seadus kehtestab ( SoVS § 9 lg 2) riigi- ja kohalike 

omavalitsusüksuste asutuste kohustuse riiklikke, piirkondlikke ning institutsionaalseid 

strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates lähtuda naiste ja 

meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning arvestada, kuidas rakendatud 

ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas. 

Eestis kehtiva õiguskorra kohaselt peab riiklikke strateegiaid, programme, õigusakte hindama 

nende mõjude aspektist
11

  

 

                                                           
8
 Council of the European Union. Brussels, 1 December 2009. 16818/09 2009 Review of the EU 

Sustainable Development Strategy - Presidency Report 
9
 Eesti inimarengu aruanne. Kas Eesti on sotsiaalselt jätkusuutlik? (2001). Tallinn: TPÜ RASI. ; 

http://lin2.tlu.ee/~teap/nhdr/2001/sissejuhatus.html 
10

 Soolise võrdõiguslikkuse seadus, (RT I 2004, 27, 181), https://www.riigiteataja.ee/akt/738642 

11 Vabariigi Valitsuse määrus nr 279 Vabariigi Valitsuse õigustloovate aktide eelnõude normitehnika 

eeskiri (vastu võetud 28. 09. 1999), Vabariigi Valitsuse määrus nr 160 11.06.1996. a 

(nõuded õigusakti seletuskirjadele kulude, tulude, õiguslike, majanduslike ja sotsiaalsete 

mõjude aspektist), Vabariigi Valitsuse 13.12. 2005.a määrus nr 302, Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I, 16.11.2010, 10), Soolise võrdõiguslikkuse seadus (RT I 

2004, 27, 181).  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/738642
https://www.riigiteataja.ee/akt/738642
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Eesti kohustus soolist võrdõiguslikkust edendada    

 

Riikliku kohustuse tegelda soolise ebavõrdsuse vähendamisega on Eesti endale võtnud, 

ühinedes ÜRO konventsiooniga naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta 

(RT II 1995, 5, 31)
12

ja ühinedes ÜRO IV naiste maailmakonverentsil Pekingis vastu võetud 

deklaratsiooni ja tegevusplatvormiga
13

. Pekingi tegevuskava 12 kriitiliseks valdkonnaks on: 

naised ja vaesus; naiste haridus ja koolitus; naised ja tervis; naistevastane vägivald; naised ja 

relvastatud konfliktid; naised ja majandus; naised võimu juures ja otsuseid langetavatel 

ametikohtadel; naiste olukorra parandamise institutsionaalsed mehhanismid; naiste 

inimõigused; naised ja meedia; naised ja keskkond; tütarlapsed. 

 

Võrdsus on üks viiest põhiväärtusest, millel Euroopa Liit rajaneb. Liit on kohustatud 

püüdlema naiste ja meeste vahelise võrdsuse poole kõigis oma tegevustes
14

. Sugude võrdsus 

on ette nähtud põhiõiguste hartaga
15

, sellega keelatakse samutidiskrimineerimine soo alusel. 

Naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus rikub põhiõigusi, koormab majandust ja põhjustab 

annete kasutamata jätmist. Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine aga võib tuua kasu nii 

majandusele kui ka äritegevusele
16

.  

Et saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärk
17

 – arukas, jätkusuutlik ja kaasav 

majanduskasv, tuleb nii naiste kui ka meeste potentsiaali ja andeid kasutada laialdasemalt ja 

tõhusamalt. 

 

Liikmesriigid on vastu võtnud soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti 
18

, Euroopa Komisjon 

võttis 2010. aasta märtsis vastu naiste harta
19

, milles ta kohustus tugevdama soolise aspekti 

arvestamist kõigis oma poliitikates ja meetmetes. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 

2010–2015 on soolist võrdõiguslikkust käsitlev Euroopa Komisjoni tööprogramm
20

, mille 

eesmärk on ergutada arengut riikide tasandil ja luua alus koostööks teiste Euroopa 

institutsioonide ja sidusrühmadega. Üheks läbivaks eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse 

edendamise vahendite ja vajaliku teadmusbaasi arendamine ja institutsioonidevaheline 

koostöö.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 RT II 1995, 5, 31, https://www.riigiteataja.ee/akt/23988 
13

 Fourth World Conference on WomenBeijing Declaration 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm 

14 Euroopa Liidu lepingu artiklid 2 ja 3, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 8 

15 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1, artikkel 23 

16 Nõukogu järeldused „Sooline võrdõiguslikkus: majanduskasvu ja tööhõive suurendamine‖ 2980. 

EPSCO nõukogu kohtumine, 30.11.2009. 

17 KOM(2010) 2020. 
18

 Euroopa Ülemkogu 2006. aasta märtsi järeldused (7775/1/06). 
19

 KOM(2010) 78 
20

 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 

Regioonide Komiteele.Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia2010–2015. Brüssel 21.9.2010 

KOM(2010) 491 lõplik 
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EN otsekohalduvad määrused 

 

EL struktuurifondidest rahastatava ühtekuuluvuspoliitika eeltingimustena peetakse silmas 

nii majandusliku, sotsiaalse kui looduskeskkonna harmoonilist, tasakaalustatud ning 

jätkusuutlikku arengut, sh tööhõive kõrge taseme saavutamist, meeste ja naiste võrdsust 

ning keskkonnakaitse printsiipide järgimist.  

Eelnimetatud eesmärgid ja põhimõtted on sätestatud EN määrustega
21

. Määrused sätestavad 

nõuded soolise ebavõrdsuse kaotamiseks, võrdõiguslikkuse edendamiseks ja vastavaks 

aruandluseks kooskõlas EL soolise võrdõiguslikkuse poliitikaga. 

 

EL õigusest ja poliitilistest dokumentidest
22

;
23

; 
24

;
25

;
26

 võib välja tuua kuus soolise 

võrdõiguslikkuse poliitika strateegilist eesmärki, mida on oluline silmas pidada, et hinnata  

liikmesriikides rakendatavate meetmete vastavust EL soolise võrdõiguslikkuse poliitikale ( 

Vt. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, art 9, lg 2; art 27 lg 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa 

Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr1784/1999. 

http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:ET:HTML 

 

Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: ühenduse strateegilised 

suunised, 2007–2013 Brüssel, 05.07.2005 KOM(2005) 0299 
22

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb 

Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr1784/1999. 

http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:ET:HTML 
23

 Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt − eesistujariigi järeldused Euroopa Ülemkogu Brüsseli 

istungjärgul (23.-24. märts 2006), 7775/1/06/Rev 1. 
24

 Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: ühenduse 

strateegilised suunised, 2007–2013 Brüssel, 05.07.2005 KOM(2005) 0299 
25

 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A roadmap for equality 

between women and men – 2006-1010 (Com (2006) 92 final). 
26

 Käsiraamat: soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine tööhõive, sotsiaalse kaasatuse ja 

sotsiaalkaitse poliitikas. Luxemburg, Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2008, 

40 lk. 

Allalaaditav: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=70&furtherPubs=yes 

 

http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM:ET:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=70&furtherPubs=yes
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Soolise võrdõiguslikkuse 

strateegiline eesmärk 

Alameesmärgid, prioriteetsed valdkonnad ja meetmed 

Naiste ja meeste majanduslik 

sõltumatus 

Naiste ja meeste võrdsem positsioon tööturul ja ligipääs 

sellele; 

tööturu segregatsiooni
27

 vähendamine; 

naiste ja meeste karjääriteede ühtlustamine; 

naiste ja meeste  töö võrdsem väärtustamine ja palgavahe 

vähendamine; 

võrdväärse töö eest võrdse tasu tagamine; 

naiste osakaalu tõstmine ettevõtluses; 

naiste ja meeste töötingimuste ja töötervishoiu parandamine; 

naiste ja meeste võrdne osalemine elukestvas õppes 

soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavade väljatöötamine ja 

rakendamine ettevõtetes. 

Naiste ja meeste võrdne 

osalemine poliitiliste ja 

majanduslike otsuste 

tegemisel 

 

Naiste ja meeste võrdne esindatus kohalikul tasemel ja 

tipppoliitikas; 

naiste ja meeste võrdne osalemine majandusotsuste tegemisel; 

naiste ja meeste võrdne osalemine teaduses ja tehnoloogia 

valdkonnas (sihteesmärk: 25 % naisi avaliku sektori 

uurimisinstitutsioonides); 

naiste edutamine juhtimistasanditele. 

Töö, pere ja isikliku elu 

ühitatavus naistele ja 

meestele 

Lastehoiuteenustele juurdepääsu võimaldamine (Barcelona 

sihttasemetel);  

hooldusteenuste pakkumine, mis võimaldavad tööealistel olla 

aktiivsed tööturul; 

isadele lapsehoolduspuhkuse võtmise soodustamine; 

peresõbralike töökeskkondade ja paindlike töövormide 

arendamine. 

Sooliste stereotüüpide 

kaotamine 

 

Võitlemine hoiakute ja stereotüüpidega, mis tingivad haridus- 

ja tööturu jagunemise nn. naiste ja meeste aladeks ning 

ametiteks; 

meedias naiste ja meeste stereotüüpse kujutamise 

likvideerimine; 

avalikkuse teavitamine stereotüüpsetest soorollidest ja 

rolliootustest. 

Naistevastase vägivalla ja 

inimkaubanduse 

likvideerimine 

 

Kodus, tööl ja avalikus kohas aset leidva naistevastase 

vägivalla ennetamine; 

vägivallatsejate tõhusam karistamine; 

ohvrite abistamine ja tagasitoomine tööturule; 

prostitutsiooni ja selle nõudluse vähendamine; 

avalikkuse teadlikkuse tõstmine. 

Haldussuutlikkuse tõstmine 

soolise võrdõiguslikkuse 

edendamise strateegiate 

rakendamiseks kõikides 

poliitikates 

Sooliste mõjude hindamise rakendamine;  

soo lõikes võrreldavate tunnuste ja indikaatorite 

väljaarendamine; 

sooliseks analüüsiks vajalike teadmiste levitamine; 

avaliku sektori töötajate koolitamine soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamise strateegia rakendamiseks. 

 

                                                           
27

 Tööalane segregatsioon – meeste ja naiste kontsentratsioon erinevatele tegevuste ja tööhõive 

tüüpidele ja juhtimistasanditele, mis kitsendab naiste valikuvõimalusi teatud aladel (horisontaalne 

segregatsioon) ning sunnib neid madalama tasandi töödele (vertikaalne segregatsioon). 



12 
 

Eesti riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013 (RSKS)
28

 seab 

struktuurivahendite strateegia üldeesmärgiks kiire jätkusuutliku arengu, mis kätkeb 

endas kolme alameesmärki: 

 majanduse konkurentsivõime kasv; 

 sotsiaalse sidususe kasv; 

 keskkonna kasutamise säästvuse kasv. 

Strateegiadokumendis on keskkonna jätkusuutlikkuse arvestamise kõrval üheks 

läbivaks teemaks võrdsete võimaluste loomine   

  naiste ja meeste majandusliku sõltumatuse saavutaminene;  

 naiste ja meeste võrdne  osalemine otsustamisel;  

 töö- ja pereelu ühitamine;  

 sooliste stereotüüpide vähendamine 

 töö- ning haridusturu soolise segregatsiooni vähendamine;  

 naiste ja meeste palgavahe vähendamine;  

 ebasoodsamas olukorras olevate isikute ja gruppide aktiivsem osalemine 

ühiskonnas, sh. juurdepääs koolitustele ja tööturule.  

 

Eesti riiklikus struktuurivahendite kasutamise strateegias 2007–2013 (RSKS) määratletud 

horisontaalse teema „võrdsed võimalused― sisu vastab suures osas soolise võrdõiguslikkuse 

poliitika eesmärkidele.  

 

Rahvusvahelised uuringud 

 

ÜRO-le esitatud nn. Brundtlandi raportis „Meie ühine tulevik― (Our Common Future) 

defineeritakse jätkusuutlikkust kui „arenguteed, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused 

ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve." Selles raportis peeti 

ühiskonna jätkusuutliku arengu aluseks kolme komponenti: 

 keskkonnakaitset; 

 majanduslikku arengut; 

 sotsiaalset võrdsust. 

 

Seejuures lähtuti nii ratsionaalse arengu (ehk „mõistliku kasutamise―) põhimõttest kui ka 

vajadusest kontrollida ressursside õiglast jaotust. 

Ühiskonna jätkusuutlikku arengut käsitletakse inimkesksena – sihipäraselt suunatud arenguna 

–, mis tagab, et sotsiaalne õiglus ja inimeste elukvaliteet paraneks kooskõlas loodusvarade 

olemi ja ökosüsteemide taluvusvõimega 

 

OECD 2008 uuring “Sugu ja jätkusuutlik areng: naiste rolli suurendamine majanduses, 

sotsiaalvaldkonnas ja keskkonna valdkonnas‖
29

 käsitleb majanduse, ühiskonna ja 

looduskeskkonna seoseid soolisuse ilmingutega, keskendudes naiste rollile majanduskasvus, 

vaesuse vähendamises, tehnoloogilises arengus, juhtimises ja ettevõtluses, hariduses, 

tervishoius, migratsioonis, avalikus halduses ja valitsemises. Seoses looduskeskkonna 

säästmisega keskendutakse tarbimisele, säästvale tootmisele ja kliimamuutustele.  

Aruanne näitab selgelt, kuidas  

                                                           
28

 Eesti riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 (RSKS) 

http://www.fin.ee/doc.php?80480 
29

 Gender and Sustainable Development: Maximising the Economic, Social and Environmental Role 

of Women  http://www.oecd.org/dataoecd/58/1/40881538.pdf 

http://www.fin.ee/doc.php?80480
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 vabanemine näilisest sooneutraalsusest,  

 soo lõikes esitatav statistika,  

 sootundlikud uuringud ja  

 soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide taotlemine  

aitavad valitsustel välja töötada jätkusuutlikumaid poliitikaid ja ühtlasi tasakaalustada 

maailma majandust. 

 

Aruandes tuuakse välja uuringute järeldused selle kohta, mida tähendaks naiste kui 

inimkapitali senisest parem kasutamine:  

1) majanduskasv suureneks kõikides riikides; 

2) inimeste arv, kes elavad vaesuses, langeks kõikides riikides; 

3) sündimus kasvaks OECD riikides ja langeks OECD-välistes riikides; 

4) suureneks ettevõtluse tulemuslikkus ja innovatsioon; 

5) paraneks tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kulutõhusus;  

6) valitsuse poliitikad reageeriksid paremini kõikide kodanike vajadustele ja 

7) väheneb mittesäästva tegevuse mõju keskkonnale.  

 

OECD väitel peavad valitsused muu hulgas rakendama: 

 

1) peresõbralikku poliitikat, et suurendada naiste osalemist tööjõus; 

2) poliitikat, mis edendab naiste rolli majanduses;  

3) poliitikaid, mis tõstavad traditsiooniliselt naiste tööde staatust ja selle eest saadavat töötasu; 

4) meetmeid, mis toetavad naiste sisenemist teaduse ja tehnoloogiaga seotud ametitesse; 

5) naisettevõtjatele  parema juurdepääsu rahastamisvõimalustele ja tugiteenustele ; 

6) soospetsiifilist lähenemist tervishoiuteenuste planeerimisele ja ravile;  

7) naissoost sisserändajate paremat lõimimist tööturule ja ühiskonda; 

8)suhttasemete seadmist  eesmärgiga saavutada naisjuhtide ja naistest parlamendiliikmete 

arvu suurenemine;   

9) meetmeid, mis tagavad naiste suurema osalemise ja mõjujõu keskkonnapoliitiliste otsuste 

langetamisel.  

Euroopa uuringutes on analüüsitud seoseid looduskeskkonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 

vahel
30

, selgitamaks, kuidas erinevad elanikerühmad oma tarbimisharjumustega mõjutavad 

keskkonna seisundit ja loodusressursse, millised rühmad kannatavad kõige rohkem keskkonna 

saastatuse tõttu ja kuidas see on seotud õigluse põhimõttega, milliseid vastuolusid ja/või 

sünergiat võib kaasa tuua keskkonnapoliitika ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika ja milliseid 

näitajaid saab mõõta kahe valdkonna vastastoimes. Leitud on, et praegused indikaatorid ei 

peegelda, kui õiglaselt on kvaliteetne keskkond kättesaadav kõigile elanikkonna rühmadele
31

 

ja kuidas keskkonna saastatus võib mõjuda reproduktiivtervisele
32

 

                                                           
 
30

 Pye, S., Skinner, I.Meyer-Ohlendorf, Leipprand, A., Lucas, K.S almons, R. Addressing the social 

dimensions of environmental policy A study on the linkages between environmental and social 

sustainability in Europe. European Commission, 2008 

http://ecologic.eu/download/projekte/900-949/927/927-SFiSD%20study_final.pdf 

31
 Steger T (ed) (2007) Making the case for environmental justice in central and Eastern Europe, 

http://www.env-health.org/IMG/pdf/ceu_teljes_pdf.pdf 

32
 Sram RJ, Binkova B, Dejmek J, Bobak M. 2005. Ambient air pollution and pregnancy outcomes: a 

review of the literature. Environ Health Perspect 113: 375-382. 

http://ecologic.eu/download/projekte/900-949/927/927-SFiSD%20study_final.pdf
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1. Säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ 

2006. a. augustis kiitis Riigikogu heaks Eesti säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 

21"
33 

Säästev Eesti 21 määratleb Eesti riigi ja ühiskonna arendamise eesmärgid aastani 2030 ning 

peaks põhimõtteliselt seostama majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna arenguid 

kooskõlas ülemaailmsete (Agenda 21) ja Euroopa Liidu suunisdokumentidega. Kõigis neis on 

nimetatud soolise ebavõrdsuse vähendamise olulisust.  

 

Strateegia koostamise esimese etapi (2002. a. kevad) alguses ei olnud soolise ebavõrdsuse 

teema enam täiesti tundmatu. Lisaks eelnimetatud dokumentidele oli Eesti selleks ajaks 

ühinenud kõigi ÜRO inimõiguste konventsioonidega, sh. ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi 

vormide likvideerimise konventsiooniga, võttes seeläbi kohustuse aktiivselt naiste ja meeste 

ebavõrdsust vähendada.  

 

Sookategooria ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi lõimimisega peavoolupoliitikatesse 

(gender mainstreaming – eestikeelse mõistega soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine) oli 

Eesti nõustunud juba 1995. a., ühinedes ÜRO IV naiste maailmakonverentsil Pekingis vastu 

võetud deklaratsiooni ja tegevuskavaga. Ilmunud olid Euroopa Nõukogu ministrite komitee 

soovitused sellelaadse strateegia rakendamiseks
34

, toimunud oli neljas ministrite konverents, 

kus arutati demokraatia ja soolise võrdõiguslikkuse küsimusi
35

. Avaldatud olid esimesed 

statistilised ja analüütilised materjalid naiste ja meeste olukorra kohta
36

, ühiskonnas olid 

tõstatatud sotsiaalse ebavõrdsuse, sh. naiste ja meeste ebavõrdsusega seotud teemad 

(naistevastane vägivald, prostitutsioon), käivitunud oli eurointegratsiooni protsess ja alates 

2000. aastast siseriikliku soolise võrdõiguslikkuse seaduse menetlemine
37

. Sooline 

võrdõiguslikkus ja võitlus soolise diskrimineerimisega olid selleks ajaks kujunenud 

sotsiaalpoliitika selgepiiriliseks alavaldkonnaks, milles kehtivad mitmed liikmesriikide-ülesed 

normid.  

 

 

 

 

                                                           
33

 RT I 2005, 50, 396 
34

 Recommendation No. R (98) 14 of the Committee of Ministers to Member States on Gender 

Mainstreaming;  
35

4th European Ministerial Conference. Istanbul 13-14 November 1997  

General theme : Democracy and equality between women and men 
36

 Naised ja mehed. Tallinn: Statistikaamet.2001; Teel tasakaalustatud ühiskonda : naised ja mehed 

eestis Sotsiaalministeerium, ÜRO Arenguprogramm. Tallinn, 2000; ;Jagatud õigused ja 

vastutus:sooline võrdõiguslikkus Eestis, Tallinn, Sotsiaalministeerium, 1999.  
37

Albi, K, .Laidvee, J. Papp, Ü.-M., Sepper, M.-L.  Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud 

väljaanne. Juura: Tallinn, 2010.  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/05conferences/ministerial-conferences/4th-Ministerial%20Conference/index_en.asp
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Alates SE 21 strateegia väljatöötamisest
38

 ja selle vastuvõtmisest Riigikogus 2005. a. on Eesti 

seadustes, rahvusvahelises õiguses ja poliitilistes kokkulepetes toimunud mitmeid uuendusi, 

mida strateegia edasiarendamisel tuleb arvestada, seetõttu on õigustatud püstitada järgmised 

küsimused: 

 

a) kas ja kuivõrd on SE 21 strateegias arvestatud vajadusega vähendada soolist 

ebavõrdsust ja kihistumist, milliseid põhimõtteid ja väärtusi on rõhutatud (tolerantsus, 

inimõiguste järgimine, mittediskrimineerimine jms); 

b) milliste arengueesmärkide, rakendusmehhanismide puhul on soovitav ja Eesti arengu 

jätkusuutlikkusele vajalik sugupoolte aspektiga arvestada; 

c) milliste indikaatorite väljatöötamine ja jälgimine lubaks soolise võrdõiguslikkuse 

edendamise strateegiliste eesmärkide täitmist hinnata. 

 

Kuigi Riigikogu oli 2004. a. vastu võtnud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, milles oli 

sätestatud norm, et kõiki riiklikke strateegiaid kavandades ja ellu viies tuleb arvestada naiste 

ja meeste erinevate huvide ja vajadustega ning eesmärgiga edendada soolist võrdõiguslikkust, 

võeti strateegia SE 21 Riigikogu poolt vastu ilma ühegi kõnesoovita, läbirääkimisteta ja 

muudatusettepanekuteta.  

SE 21 alusel on hinnatud Eesti e-demokraatia arengutegureid
39

, samuti on koostatud aruanne, 

hindamaks püstitatud eesmärkide poole liikumist 
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
38 Strateegia koostamises osalesid nii naised kui ka mehed. Strateegia juhtrühm oli sooliselt 

tasakaalus ( 7 M, 5 N), töörühmades osalejatest aga domineerisid mehed ( 32 meest, 9 naist) 

samuti oli kommenteerijate hulgas kaks korda rohkem mehi ( 9 meest, 4 naist).  
39 Eesti. Ühtsema valitsemise poole. Hindamisdokument ja soovitused. OECD. 2011.  
40 Aruanne Eesti säästva arengu riikliku strateegia ―Säästev Eesti 21― rakendamise tulemustest 

Tallinn,2008 http://www.riigikantselei.ee/failid/SE21_aruanne_20_11_2008.pdf 
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2. Analüüsi metoodika 
 

Analüüsi taustinformatsioonina selgitati välja globaalsetes, regionaalsetes (EL) jätkusuutliku 

arengu strateegiates ja arengukavades käsitletud soolise võrdõiguslikkuse teemad ja 

arengueesmärgid, et võrrelda nende peegeldatust SE 21 tekstis. Samuti lähtuti siduvatest 

juriidilistest ja poliitilistest dokumentidest, milles selgesõnaliselt on püstitatud soolise 

ebavõrdsuse vähendamine riigi ülesandena. Strateegia ja sellega kaasnevate materjalide tekste 

analüüsiti EL soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärkide ja nendega seonduvate 

teemavaldkondade valguses. 

Analüüsi aluseks oli kolm dokumenti. 

1. Strateegia „Säästev Eesti 21―, mille analüüsitav variant võeti Riigi Teatajast
41

   

2. Strateegia ettevalmistamiseks kasutatud Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis 

koostatud taustmaterjal
42

  

3. Aruanne „Eesti säästva arengu riikliku strateegia ―Säästev Eesti 21― rakendamise 

tulemustest
43

 2008. a.― Kuna aruande eesmärk oli Eesti säästva arengu riikliku 

strateegia „Säästev Eesti 21― kontekstis anda ülevaade arengutest Eesti jätkusuutlikku 

arengut iseloomustavate indikaatorite osas ning luua selge raamistik järgnevate aastate 

aruandluse koostamiseks, võimaldas see paremini mõista SE 21 sätestatud eesmärke, 

seeläbi kuidas neid avas Riigikantselei strateegiabüroo koostöös säästva arengu 

töörühmaga. 

Strateegiate mõju analüüsi olulisus on kaasajaks teadvustatud.  

Mõju analüüsi nähakse kui  

a) viisi hoida ära ebavajalikku halduskoormust, sh. vähendada bürokraatiat ja  

b) võimalust paremini informeerida poliitikuid võimalikest valikutest keskkonna-

majandus- ja sotsiaaldimensiooni vahel;  

c) arendada head riigivalitsemise praktikat, sh. süstemaatilist konsulteerimist 

sidusgruppidega. 

 

Praxis  on Riigikantselei tellimusel teinud ülevaate strateegiate mõjuhindamise olukorrast 

2008. a. 
44

, aga selles ei peegeldu vajadus hinnata strateegiaid soolise võrdõiguslikkuse 

edendamise aspektist.  

 

Küll on Justiitsministeerium välja töötanud mõjude analüüsi kontseptsiooni
45

, kus sotsiaalsete 

mõjude juures on kontrollküsimustikud, mis aitavad analüüsida mingi seaduse, strateegia, või 

programmi mõju sugudevahelistele suhtele ühiskonna tasandil – erinevusi  ressursside (raha, 

                                                           
41

 Strateegia Säästev Eesti 21 (Eesti tee jätkusuutlikule arengule) Tallinn 2005 
42

 Terk, E., Tafel,K., Strateegia Säästev Eesti 21.Taustmaterjalid. Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 

2003. 
43

 Aruanne Eesti säästva arengu riikliku strateegia ―Säästev Eesti 21― rakendamise tulemustest 

Tallinn,2008 

http://www.riigikantselei.ee/failid/SE21_aruanne_20_11_2008.pdf 

44
 Ülevaade strateegiate mõjuhindamise hetkeolukorrast ja selle peamistest kitsaskohtadest Eestis 

Projekt: „Strateegiate mõjuhindamise ühtse süsteemi rakendamine― Praxis, 2008 , Riigikantselei 

strateegiabüroo 

https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/strateegiate-mojude-

hindamine/Strateegiate_mojude_hindamine_Praxise_raport.pdf 
45

 Õigusakti mõjude analüüsi kontseptsioon. Justiitsministeerium, 2009. 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=41328/%D5MA+kontseptsioon_apr09.pdf 
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aeg, teave jne) jagunemisel, hoolduskohustuste täitmisel, koolitusvõimalustes ja 

kutseoskustes, tööhõives,  tervises, tervisekäitumises, turvalisuses, kaasatuses-tõrjutuses ja 

soorollides.  

 

Sotsiaalsete mõjudena käsitletakse erinevates ühiskonnaelu valdkondades avalduvaid 

muutusi. 

Demograafiline mõju tähistab strukturaalseid nihkeid rahvastiku struktuuris ja paiknemises 

(sündide või surmajuhtumite arvu (oluline) kasv või kahanemine, muutused abielulises 

käitumises, sise- või välisrände suunas või intensiivsuses jms).  

Majanduslikuks mõjuks loetakse nihkeid tootmise tasemes (majandustegevust ja ettevõtlust 

ergutavad või pidurdavad mõjud), selle struktuuris (nt. muutused erinevate majandussektorite 

osakaalus), majandustegevuse juhtimises ja organiseerimises, efektiivsuses, jne.  

Sotsiaalsed mõjud avalduvad muutustena ühiskonna üldises sotsiaalses struktuuris (tööhõive 

tasemes ja struktuuris toimuvad muutused; ebavõrdsuse, vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse kasv või 

kahanemine, jms.)  

Sotsiaal-kultuurilisteks mõjudeks on ühiskonna üldiste hoiakute, normide, sotsiaalse 

osaluse mustrite jms. teisenemine (ühiskonna üldiste tarbimisharjumuste muutumine või 

kollektiivsete väärtuste järk-järguline asendumine individuaalsete väärtusorientatsioonidega 

jms.)  

Sotsiaalpsühholoogiline mõju puudutab muutusi ühiskonnaliikmete individuaalses 

käitumises, individuaalsetes väärtustes ja tõekspidamistes.
46

  

 

 

Strateegia „Säästev Eesti 21― sotsiaalsete mõjude analüüsi teadaolevalt läbi viidud ei ole.   

 

Kaesolevas analüüsis seati eesmärgiks tuua välja need võtmeküsimused, mille sootundlikkus 

on praeguste teadmiste-statistikate alusel tuvastatud/tuvastatav, olgu need siis nimetatud kas 

strateegiadokumendi olukorra ülevaates, eesmärkide sõnastuses, trendide kirjelduses, 

mehhanismide ja/või indikaatorite valikus.  

Soolise võrdõiguslikkuse aspektist analüüsiti põhjalikumalt kolme peatükki ( I Kontekst ja 

eesmärgid, II Eesti arenguvalikud ja III Sünteesstsenaarium: Eesti kui teadmusühiskond), 

neljanda peatüki „Tegevussuunad, sh. riigivalitsemise kujundamine teadmispõhiseks ja 

teadmusühiskonna intellektuaalne ja sotsiaalne tugi― puhul vaadeldi selle üldist ideoloogilist 

suunda ja erinevusi rõhuasetustes majanduslikule, sotsiaalsele ja looduskeskkonnale.  

 

Eesti esimese jätkusuutliku arengu strateegia „Eesti Agenda 21― ettevalmistamise käigus 

koostati analüüs säästva arengu sootundlikest indikaatoritest, mis tuuakse ära aruande lisas nr 

1. Nagu sellest nähtub, lepiti põhimõtetes kokku, aga püstitatud eesmärkide 

mõõtmisvahendite/indikaatorite väljatöötamiseni siis ei oldud jõutud.  

 

Jätkusuutlikkuse sotsiaalne mõõde on viimasel aja olnud diskussioonide teemaks, sageli küll 

rõhuasetusega sotsiaalsüsteemide jätkusuutlikkusele, aga üha rohkem ka kodanikkonna 

aktiivsuse ja sotsiaalsete õiguste ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse küsimusena.  

 

 

                                                           
46

 Ülevaade sotsiaalsete mõjude analüüsi võimalustest. Parema õigusloome ja õigusaktide mõjude 

analüüsi metoodikakoolitus riigiametnikele. 

http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/projekt/kursus2/1_levaade_sotsiaalsete_mjude_analsi_vimalustes

t.html 
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Majanduskasvu jätkusuutlikkuse eesmärki peab silmas Eesti Arengufondi algatusel koostatud 

Eesti Kasvuvisioon 2018
47

. Strateegia ühe võtmevaliku,„Ühiskonna väärtussüsteem―, raames 

on praeguse negatiivse tendentsina välja toodud soolise ebavõrdsuse süvenemine – 

tasakaalustamatus tippotsuste tegemisel, suur palgavahe, meeste lühem eluiga. Samas nähakse 

ette liikumist avatuma, kaasavama, inimväärikust tingimusteta hindava ja iga inimest enam 

toetava väärtusmaailma poole. See aga eeldab loobumist eelarvamustest, soolistest, 

rahvuslikest ja muudest stereotüüpidest, teadlikku mittediskrimineerimise põhimõtete 

mõistmist, inimõiguste tagamist.   

Soolise ebavõrdsuse ilminguid kui sotsiaalset jätkusuutlikkust ohustavaid probleeme 

teadvustatakse pidevalt Eesti Inimarengu Aruannetes ( suured soolised erinevused töötasudes, 

vaba aja kasutamises, väärtushinnangutes jms.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
47

 http://www.arengufond.ee/foresight/growth 
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3. Strateegia „Säästev Eesti 21“ analüüs soolise võrdõiguslikkuse 

edendamise aspektist 
 

Strateegia on kavandatud tagasisidestatud ja perioodiliselt iseennast korrigeeriva ühiskondliku 

protsessina, seega pole analüüsi eesmärgiks mitte hinnangut anda, vaid juhtida tähelepanu 

jätkusuutliku arengu kontekstis olulistele soolise ebavõrdsuse ja kihistumisega seotud 

teemadele.  

Strateegia taustmaterjalis on selgelt väidetud, et „just sotsiaalse jätkusuutlikkuse tagamine on 

kujunenud võtmeküsimuseks, millest üha rohkem sõltub nii Eesti majandusareng aga ka 

lähiaja põhimõttelised poliitilised valikud.“ 

Sotsiaalse jätkusuutlikkuse all on mõeldud reas eluvaldkondades toimuvate 

protsesside ja nende väljundite püsimist piirides, mis toetavad ühiskonna kui terviku 

edenemist ning tagavad selle arenguvõime. Selliste valdkondade hulka kuuluvad näiteks 

haridus, rahva tervis, demograafilised protsessid, tööhõive, toimetulek, turvalisus, 

kodanikeühiskonna areng, osalus poliitikas ja ühiskonnaelus, integratsioon jt. 

Eksperdid väidavad, et strateegia „Säästev Eesti 21― koostamisel toetuti Euroopa Liidu 

säästva arengu strateegia põhimõtetele ning jätkusuutliku arengu paradigma raames 

väljakujunenud mõisteaparaadile ja lähenemistele. Samuti on strateegia sissejuhatavas osas 

nimetatud, et toetutakse kaasaegsetele ühiskonnateoreetilistele käsitlustele, mis püüavad 

suhestada ja mõtestada lääneliku ühiskonnamudeli sotsiaalset, majanduslikku ja ökoloogilist 

arengut, selle riske ja väljakutseid (U. Beck, A. Giddens, M. Castells jt). 

Rahvusvahelise poliitilise konteksti osas on lähtutud eeldustest, et „Eesti areng sobitub 

globaalsesse arengusse, ei ignoreeri maailmas toimuvat ja ei püstita neile vastanduvaid 

eesmärke“. 

Strateegia sissejuhatavas osas märgitakse, et Eesti võimekus on seotud sellega, kuivõrd 

suudetakse tagada muu hulgas hästitoimiv demokraatia, tugev kodanikeühiskond, 

rühmadevaheline võrdõiguslikkus. Sõnastusest ei selgu, kas mõeldakse siin naiste ja meeste 

võrdõiguslikkust – kahe suurema grupi õiguste, kohustuste, vastutuse ja võimaluste võrdsust – 

või kasutatakse „võrdõiguslikkuse― mõistet sõna „võrdsus― asemel käibele läinud 

asendussõnana. Igal juhul on sotsiaalsete rühmade ebavõrdsuses nähtud barjääre ühiskonna 

arengule, sidususele, kaasatusele Sotsiaalsed rühmad, keda strateegias edaspidi puudutatakse, 

on: põlvkonnad, vanusegrupid, muulased/ mitte-eestlased, tõrjutud ja halvemini toimetulevad 

sotsiaalsed rühmad ja riskigrupid (vanurid, puuetega inimesed, töötud, tööturult pikka aega 

eemalolnud)   

 

SE21 ekspertide poolt on välja pakutud Eesti neli arengueesmärki.   

1. Eesti kultuuriruumi elujõulisus 

2. Heaolu kasv 

3. Sidus ühiskond 

4. Ökoloogiline tasakaal  

Eesmärkide sõnastamisel on lähtutud eeldusest, et selline sõnastus vastab Eesti 

ühiskonna enamiku ootustele ja arusaamadele Eesti tulevikust. 

Igat eesmärki on kirjeldatud järgmiste komponentide kaudu:  

 eesmärgi sisu,  

 eesmärgi komponendid ja mõõdikud,  
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 ohud selle saavutamisele,  

 oodatav sihtseisund 2030. aastaks,  

 põhimehhanismid eesmärgi saavutamiseks. 

 

 

Strateegia „Säästev Eesti 21― üheski komponendis ei ole expressis verbis nimetatud 

sookategooriat ega soolise kihistumise, ebavõrdsuse probleeme või soolise 

võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärki. Sugu ei ole käsitletud ei kahe suurema sotsiaalse 

rühma määratlemise kategooriana ega institutsioonina, mis kehtiva traditsioonilise 

sooideoloogia kohaselt määrab suures osas ära inimeste valikud ja võimalused nende 

eluteel. 

 

Strateegia kohta on koostatud 2008. a. aruanne „Eesti säästva arengu riikliku strateegia 

“Säästev Eesti 21“ rakendamise tulemustest― Kuna aruande üheks eesmärgiks oli/on 

jätkusuutliku arengu näitajate valiku kaudu sihistada täpsemad strateegia „Säästev Eesti 21― 

eesmärgid ning luua alus selgemaks strateegia elluviimise jälgimise raamistikuks tulevikuks, 

võimaldas see analüüsida, kas ja kuivõrd on sugu sotsiaaldemograafilise tunnusena 

indikaatorites kasutusele võetud.  

Aruandes on näitajate valikul lähtutud Eesti jätkusuutliku arengu võtmevaldkondadest. 

Samuti on koostajate sõnul arvestatud Euroopa Liidu säästva arengu strateegias seatud 

eesmärkidega ning olulisemates valdkondlikes arengukavades püstitatud ja valitsuse poolt 

heaks kiidetud eesmärkide ja sihttasemetega. Näitajate valikul on koostajate sõnul võetud 

eesmärgiks tagada võimalikult suur kooskõla strateegia „Säästev Eesti 21― näitajate ning 

teistes valitsuse kesksetes strateegiates (valitsuse tegevusprogramm, majanduskasvu ja 

tööhõive kava) kokku lepitud tulemusnäitajate vahel. 

 

Aruande struktuur ja alateemad näevad välja järgmised:  

 

EESTI 

KULTUURIRUUMI 

ELUJÕULISUS 

 

Eesti rahva säilimine 

Eesti keele kasutamine  

Kultuuris osalemine 

HEAOLU KASV Majanduslik jõukus  

Riigi rahanduse jätkusuutlikkus 

Majanduse jätkusuutlikkus 

Innovatsioon ühiskonnas 

Tööhõive 

Haridus  

Elukvaliteet 

SIDUS ÜHISKOND Võrdsed võimalused 

Osalemine hariduses 

Interneti levik 

Turvalisus 

ÖKOLOOGILINE 

TASAKAAL 

 

Jätkusuutlik energeetika 

Keskkonna saastekoormus  

Jäätmeteke ja jäätmekäitlus  

Liigiline mitmekesisus  

Loodusressursside kasutamine 

Keskkonnasõbralik transport 
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Põhimõtteliselt on lähtutud jätkusuutliku arengu strateegiates levinud kolmest dimensioonist – 

majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik –, millele on lisatud Eesti rahvuskultuuri mõõde. Siiski 

on indikaatorite puhul lähtutud pigem nende kättesaadavusest, kokkulangevusest EL poolt 

määratud indikaatoritega (nt. vaesuse ja tõrjutuse mõõtmiseks) kui vahetust sobivusest 

strateegias sõnastatud eesmärkide ja mõõdikutega.  

 

EL säästva arengu strateegiates, nt. Johannesburgi tegevuskavas jt. püstitatud soolise 

võrdõiguslikkuse eesmärke pole peegeldatud, kuigi 2008. aastaks oli piisavalt soo lõikes 

esitatud statistikat ja uuringuid ka EL tasandil,  mis Eesti soolise ebavõrdsuse ilminguid 

valgustasid. SE 21 aruandes on ka märgitud, et paljud strateegias pakutud indikaatorid pole 

mõõdetavad ning ei võimalda mitmetel juhtudel hinnata kas liigutakse 2030. aastaks soovitud 

seisundile lähemale või mitte. 

 

 

Sugu kui sotsiaal-demograafilist tunnust on SE 21 aruandes kasutatud üksikute 

alavaldkondade indikaatorite, eelkõige tervise kui turvalisuse näitaja juures.  

 

 

 

Säästva Arengu Komisjon on tellinud Eesti Koostöö Kogult Eesti Inimvara Raporti 

(IVAR).
48

 Lisaks Koostöö Kogu poolt iga-aastaselt väljaantavale Eesti Inimarengu 

Aruandele, mis keskendub Eesti inimeste ja ühiskonna elukvaliteedi analüüsile, on IVAR 

kavandatud poliitikasoovituste dokumendina, mis käsitleb kompleksselt Eesti inimvara 

pikaajalisi probleeme ja nende lahendamise võimalusi aastal 2010. Selles on esitatud 

ettepanekud Vabariigi Valitsusele, asjaomastele valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele 

ja avalikkusele aruteluks, keskendudes inimvara teema kui ühe Eesti pikaajalise arengu 

võtmeküsimusele.  

 

Raportis on määratletud, et inimvara kätkeb kogu ühiskonnale laiendatuna nelja mõõdet:  

 rahvastiku suurus ja dünaamika,  

 rahvastiku struktuur, jaotus eri rühmadeks,  

 inimeste tervis, töövõime, teadmised, väärtused ja hoiakud ning  

 inimeste võimetekohane ja efektiivne rakendatus ühiskonna arengusse 

Inimvara moodustab autorite määratletuna 

 rahvastik,  

 selle tervis ja töövõime, 

 inimeste personaalne kvaliteet: haritus, oskused ja võimed, 

 võimalus neid realiseerida, s.o vastav majanduse ja tööhõive struktuur,  

 rahvakehandi sotsiaalne sidusus, ühiskonna eri osaliste panuse arvestamine ning  

 kultuuri ja väärtuste ühtsus, avatus ja motiveeritus uuteks arengusuundadeks. 

 

Tunnustatud Eesti teadlaste poolt koostatud raport arvestab muu hulgas Euroopa Komisjoni 

strateegia „Euroopa 2020. aastal‖ ja strateegia „Säästva Eesti 21‖ põhimõtteid, kasutab sugu 

kui sotsiaal-demograafilist tunnust rahvastikupüramiidi esitamisel, sündides -surmades ja 

tervisekäitumise ning hariduse analüüsimisel, aga ainsa soolise ebavõrdsuse probleemina 

                                                           
48 Eesti inimvara raport (IVAR) :võtmeprobleemid ja lahendused 2010.Säästva arengu komisjon 

Raportöör Eesti Koostöö Kogu. http://www.kogu.ee/public/Eesti_Inimvara_Raport_IVAR.pdf 
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näeb nn. pruudiprobleemi, mille lahendamiseks soovitab ääremaal luua kontorikohti 

naistele. See, kas ja kuidas erinevad kahe suurema rahvastikurühma, naiste ja meeste 

võimalused muudes valdkondades, raport ei puuduta. Naisi käsitletakse pigem laste saamise 

vahendina (sest ka „pruudiprobleemi― lahendamine peaks koostajate arvates kaasa aitama 

sündide arvule) kui võrdväärse indiviidina.  

 

Eesti poliitilistes dokumentides enamasti ei räägitagi naiste staatusest ega olukorrast kui 

sotsiaalsest ja struktuursest ilmingust. Naisi ja mehi ei nähta sotsiaalsete rühmadena. See, et 

naistest räägitakse peamiselt siis, kui on vaja arvestada, mitu last keskmiselt ühe naise kohta 

sünnib, on väga iseloomulik kehtivale sooideoloogiale.. 

 

 

 

 

Miks sooaspekt on oluline?  

 

„Säästev Eesti 21― strateegia nagu ka kõik muude riikide arengustrateegiad lähtub 

põhimõttest, et ühiskond saab jätkusuutlikult areneda, kui omavahel on tasakaalus majandus-, 

loodus-- ja sotsiaalkeskkond. 

Nende kolme, sageli vastuoluliste suundumustega valdkonna keskmes on inimene,indiviidi 

heaolu, kellest/millest ühelt poolt sõltub kõigi valdkondade areng ja kes ise omakorda on 

kõigi kolme mõjuväljas. 

Ükskõik millises raamistikus inimest käsitleda – inimkapitalina, majandusressursina, 

põhiõiguste kandjana, väärtusena iseeneses –, on üheks inimeseks olemise kvaliteedi (aga ka 

ühiskonna kvaliteedi) näitajaks võrdsuse/ebavõrdsuse kriteerium. Suure kihistumisastmega, 

ebavõrdseid ühiskondi ei peeta kuigi jätkusuutlikeks. See võrdsus ei tähenda kõigi 

ühesuguseks muutmist, (seda ka mitte majanduslikus mõttes), vaid väga lihtsat põhimõtet, et 

üks inimene pole rohkem või vähem inimene kui teine. Nagu ka üks sugu pole olulisem, 

väärtuslikum või väheolulisem, vähem väärtuslikum kui teine.  
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Kui lähtuda jätkusuutliku arengu kolmest põhidimensioonist, siis võib eeldada, et neis kõigis 

mängib oma osa ühiskonna baaskategooria – sugu ja kehtiv ajaloolis-kultuuriliselt kujunenud 

soosüsteem. 

 

Mõisted naine ja mees ei tähista mitte ainult bioloogilisi erinevusi, vaid ka sotsiaalseid, 

kultuurilisi omadusi, norme, ettekujutusi ja stereotüüpe, mida peetakse tüüpiliseks ja 

soovitavaks naiseks või meheks olemisele. Soo mõiste (ingl. k. gender) tähistab 

psühholoogilisi, sotsiaalseid ja kultuurilisi erinevusi naiste ja meeste vahel, mis on kujunenud 

sotsialiseerimise, hariduse, meedia, ühiskonna institutsionaalse korralduse kultuurilises ja 

sümbolilises kontekstis.  

Sugu kui ühiskonna põhikategooria pole seega ainult sotsiaal-demograafiline tunnus.  

vaid sotsiaalset struktuuri kujundav kategooria. Lisaks läbib sugu ka kõiki muid sotsiaalseid 

gruppe – noori ja vanu, eestlasi ja mitte-eestlasi, terveid ja puudega inimesi. Sugu on suhted ja 

võim, see kujuneb sotsiaalsete ja kultuuriliste käitumistavade ja normide poolt määratud 

piirides, see on muutuv ja seega ka muudetav.  

 

Soolised erinevused ja ebavõrdsus ilmnevad nii naiste ja meeste individuaalses ja sotsiaalses 

kapitalis, majanduslikus tegevuses ja aktiivsuses kui tarbimisharjumustes ja suhtumises 

looduskeskkonda. Näiliselt neutraalsed sotsiaal-, majandus- ja keskkonnapoliitika omakorda 

mõjutavad erinevalt nais- ja meessoost elanikke, noori ja vanu, terveid ja erivajadusega, 

erineva sotsiaal-majandusliku taustaga isikuid jne. 
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Mehed ja naised kogevad sotsiaalset, majanduslikku ja looduskeskkonda sageli erinevalt tänu 

ajaloolis-kultuuriliselt kujunenud soolisele identiteedile ja kogetud soosuhetele konkreetsetes 

sotsiaalsetes situatsioonides. Seetõttu on vaja igasuguste strateegiate ja poliitikate puhul 

analüüsida ja arvestada tegureid, mis võivad põlistada olemasolevat ebavõrdsust.  

 

Käesolevas analüüsis on lähtutud Agenda 21-s, EL jätkusuutliku arengu strateegiates, EL 

soolise võrddõiguslikkuse poliitikates ja Eesti riiklikus struktuurivahendite kasutamise 

strateegias 2007–2013 (RSKS) püstitatud eesmärkidest (naiste ja meeste majanduslik 

sõltumatus, võrdne osalemine otsustusprotsessides, töö, pere ja isikliku elu ühitatavus, 

sooliste stereotüüpide ja naistevastase vägivalla kaotamine, soolise võrdõiguslikkuse 

edendamise strateegiate rakendamine kõikides poliitikates), samuti Aastatuhande kolmandas 

arengueesmärgis nimetatud ülesandest – soolise ebavõrdsuse kaotamine hariduses. Analüüsiti 

kõiki eesmärke ja nende komponente, mille puhul on olemasoleva teabe põhjal vahetud 

seosed soolise kihistumisega ja selle vähendamisega. Üheks analüüsitavate aspektide 

väljavalimise kriteeriumiks olid teemavaldkonnad, kus Eesti soosüsteemi mahajäämus 

arenenud riikidest ilmneb kõige selgemini (vahed naiste ja meeste erinevas elueas, vaesuses, 

töötasudes jms.).   

 

Läbi nimetatud eesmärkide ja soolise ebavõrdsuse valupunktide on analüüsitud, kas ja 

kuivõrd SE 21 püstitatud eesmärgid langevad kokku, aitavad kaasa soolise ebavõrdsuse 

vähenemisele ning milliseid Eesti soosüsteemile omaseid ilminguid tuleks silmas pidada 

jätkusuutliku strateegia edsiarendamisel.  

 

Strateegias sõnastatud eesmärgid, mehhanismid nende saavutamiseks hõlmavad mitmeid 

erinevaid poliitikavaldkondi, on omavahel seotud ja vastastikuses sõltuvuses. Kuigi mõni 

teema tõstatub ühe eesmärgi juures, võib seesama olla oluline ka mõne muu eesmärgi 

saavutamisel.  
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3.1.Eesmärk 1: Eesti kultuuriruumi elujõulisus  
 

 

1. eesmärki, Eesti kultuuriruumi elujõulisust on SE 21 aruandes avatud läbi kolme peamise 

valdkonna: Eesti rahva säilimine, eesti keele kasutamine ja eesti kultuuris osalemine. 

 

SE 21 valdkonnad SE 21 näitajad SE 21 aruande näitajad soo 

lõikes  

Eesti rahva säilimine loomulik iive, 

summaarne 

sündimuskordaja 

loomulik iive ning summaarne 

sündimuskordaja 

Eesti keele kasutamine kasutajate arv;  

Eesti kultuuris osalemine kultuuri tarbijate arvukus, 

kultuuripärandi olukord, 

kultuuritöötajate 

arvukus). 

 

 kultuurisektori töötajad 

 

Väärtused ja traditsioonid 

SE 21 ekspertide poolt on rõhutatud eesti rahvuskultuurile omaste väärtuste, traditsioonide, 

käitumismudelite ja elulaadi elementide põlvkonniti edasikandumise vajalikkust, tuues 

keele ja kultuuriväärtuste kõrval välja ka käitumismallid, nende funktsionaalsuse 

igapäevases elukorralduses ja kõigis eluvaldkondades. Muu hulgas on ette nähtud eestilike 

traditsioonide, käitumis- ja suhtlemismudelite juurdumine, nende vajalikkus ja kasutamine 

igapäevaelus ning ühiskonna erinevate institutsioonide toimimises.  

 

Kuna strateegias pole avatud, mida mõeldakse Eesti rahvuskultuurile omaste 

väärtuste ja käitumis- ja suhtlemismudelite all, pole võimalik väita, kas nendes sisalduvad ka 

praegusele Eestile omased traditsioonilised patriarhaalsed soosuhted ja soorollid, levinud 

otsene ja kaudne sooline diskrimineerimine jms. negatiivsed ilmingud või mitte. Strateegia II 

peatükis on nn. konservatiivse arengutee osas rahvuskultuuri ja loodusläheduse  kõrval 

märgitud ka traditsioonilisi konservatiivseid väärtusi  kord, autoriteet, traditsioon, 

enesedistsipliin, lojaalsus, perekesksus – ja nimetatud, et traditsioonidel põhineva turvalise ja 

loomuliku elulaadi põhistaks konservatiivne arengutee.  

 

Eestis juurdunud soostereotüübid, mille kohaselt naiste peamiseks ülesandeks elus on 

hoolitseda laste ja kodu eest ning meeste kutsumuseks on pere ülalpidamine ning eneseteostus 

avalikus sfääris, piirab nii naiste kui meeste valikuid ühiskonnas. 

Eesti elanikkonnas on kaks traditsioonilist väärtushoiakut, mis mõjutavad nii 

reproduktiivkäitumist kui ka perepoliitika senist kujunemist. 2008. a. EMORi poolt läbi 

viidud väärtuste uuringu põhjal usub 71% elanikest, et naised on „õnnelikumad, kui saavad 

ennast pühendada perele, mitte tööle― ja 86% usub, et isa kohustus oma pere ja laste ees on 

eelkõige pakkuda majanduslikku kindlust.  
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Ka eakate hooldus on Eesti kultuuriruumis traditsiooniliselt olnud perekonna kohustus. 

Viimastel aastakümnetel on aga olukord muutunud ja ühised suured pered hakkavad kaduma 

ning eakate hooldamise tõttu tööturult eemalejäämine võib negatiivselt mõjuda 

majanduslikule olukorrale nii indiviidi kui ka riigi tasandil.  

Eestilike käitumismallidena ei tohiks lasta edasi kesta ka pere- ja paarisuhtevägivallal, laste 

kehalisel karistamisel, soolisel diskrimineerimisel, vähemuste ebavõrdsel kohtlemisel. 

 

Just kehtiva sooideoloogia aspektist tekitab ohutunde see, kui eesmärgiks on seatud praegu 

ühiskonnas kehtivate väärtuste edastamine, arvestades seda, kuivõrd praegusel perioodil 

väärtustatakse pigem individualistlikke, hedonistlikke väärtusi ja nn. euroopalikud väärtused 

on jäänud tahaplaanile. On ilmselge, et Eesti nn rahvuslikud väärtused ei ole praegu ei 

põhjamaised ega euroopalikud vaid moodustavad segu ameerikalikest, euroopalikest ja nii 

mõnigi kord hoopis postsotsialistlikele riikidele omastest väärtustest. 

Tegelikkuses elame juba praegu kultuuriliselt ja elustiilidelt palju mitmekesisemas 

ühiskonnas, kus on märgata ka vajalikke muutusi sisseharjunud mõttemallides, vaatamata 

laialt levinud autoritaarsuse, tugevama õiguse, patriarhaalsuse ja suletuse ilmingutele. .   

 

 

Rahvastik 

 

2030. aastaks soovitava seisundi kirjelduses on rõhutatud Eesti rahvastiku olukorra 

stabiliseerumist: toimivad integratsioonimehhanismid, mis tagavad uustulnukate lõimumise 

Eesti kultuuriruumiga. Eestlus on väärtustatud, Eesti on nooremale põlvkonnale eelistatud 

elu- ja tööpaik. Eesti elukeskkond on soodus kompetentsi impordiks välismaailmast.  

 

Eesti arengut mõjutavate trendidena on SE 21-s nimetatud muu hulgas traditsioonilise 

peremudeli transformatsiooni erinevateks (indiviidikesksemateks) mudeliteks, samuti 

väärtuspildi muutumist indiviidikesksemaks ja hedonistlikumaks. See eeldab meetmeid, mis 

muudaksid praegusi arusaamu soorollidest. 

Loomulikult määravad rahvastikutrendid paljuski ära, milliseks kujuneb inimareng, 

rahvastiku arvust sõltub, kuidas ühiskonnas saab tagada vajaliku hulga töökäsi ja kindlustada 

kulukate sotsiaal- ja terviseprogrammide jätkusuutlikkust. Kuigi strateegia ei puuduta iibe 

küsimust, on siinkohal oluline rõhutada, et ohuna on nähtud eesti keelt kõnelevate inimeste 

arvukuse füüsilist vähenemist (demograafiline kriis). Aruandes on Eesti rahva säilimise 

indikaatorina lisatud loomulik iive ning summaarne sündimuskordaja 

 

Kuidas siis tagada rahvastiku juurdekasv? 

 

Vaatamata sellele, et traditsiooniline peremudel on juba ammu hakanud murenema ja 

tegelikkuses on traditsiooniks kujunenud kahe leivateenijaga peremudel (2007. aastal oli 

hõives keskmiselt 65,7% naistest ja 72,6% meestest), on stereotüüpne kujund mehest kui 

leivateenijast ja emast kui pere eest hoolitsejast sügavalt juurdunud. 

 Kaasajal on perekonna heaks toimetulekuks vajalik mõlema pereliikme osalemine tööhõives. 

Arvestada tuleb ka sellega, et veerand Eesti lastega peredest on üksikvanemaga, enamasti 

emaga.  
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2010. aasta detsembris oli Eesti sotsiaalkindlustusameti andmeil vanemahüvitise saajate 

hulgas isasid 5,5 protsenti.  

 

 

Euroopa Komisjoni 2010. aasta demograafiaaruandest
49

 selgub, et sündimus on 

kõrgem riikides, kus on kõrge naiste tööhõive määr, paremad lapsehoiuvõimalused Näiteks 

riikides, kus mindi varem üle mitmekesisematele peremudelitele, aitas just mitterahaline 

toetus lapsevanematele kaasa sündimuse suurenemisele. Naiste suurem tööhõive ja meetmed 

selle suurendamiseks mõjuvad positiivselt iibele, ühtlasi siis ka inimressursi taastootmisele.  

Riikides, kus rahalised või muud toetused töötavatele emadele on väiksemad, on madalam 

sündivus, sest naised lükkavad lapsesaamist edasi, lootuses enne seda saavutada tööturul 

positsioon ja jõuda karjääriredelil sellise astmeni, kus lapsehoolduspuhkuse võtmine ei 

kahjustaks edasist töötamist ja karjääri.   

  

Euroopas on kõige kõrgem iive riikides, kus soolise võrdõiguslikkusega kõige kõrgemal 

poliitilisel tasandil tegeletakse – eesmärgiks naiste kõrge tööhõive ja karjäärivõimalused, 

lastehoiuteenused ning meeste osalemine pereelus ja laste eest hoolitsemisel. Sündimus võib 

küll suureneda ka koos arenenud riikide jõukuse kasvuga, kuid eranditest selgub, et ainult 

jõukus üksi ei ole piisav sündimuse negatiivse arengu ümberpööramiseks; vaja on ka soolist 

võrdõiguslikkust parandavat ning töö- ja pereelu ühitamist hõlbustavat poliitikat. Riikides, 

kus perepoliitiliste meetmetega (isade individuaalne lapsehoolduspuhkus jms.) on meestele 

antud võimalus laste eest hoolitseda, on sündivus suurem.  

 

Euroopa Parlamendi resolutsioonis
50

 demograafilise olukorra kohta EL-s öeldakse, et 

sündimuse suurendamise eeltingimuseks on suurem ühiskondlik tähelepanu  laste heaolule ja 

peresõbraliku keskkonna loomine.  

Madala iibe teguritena nähakse  

 raskusi töö- ja pereelu ühitamisega (väikelaste hoidmiseks vajaliku infrastruktuuri 

puudumine ning sotsiaalmajanduslike toetuste puudumine peredele ja naiste 

tööhõivele); 

  rahutust põhjustavat sotsiaalset konteksti (tööga seotud ebakindlus, eluaseme 

kallidus) ning kartust tuleviku ees (noorte hiline tööle asumine ja töökohtade 

ebakindlus).  

Resolutsioonis püstitatakse ülesanded soolise diskrimineerimise vähendamiseks ja meeste 

isarolli tähtsustamiseks.  

 

Kõige tõhusamaks lapsehoolduspuhkuse korralduseks, mis motiveerib mehi lastega koju 

jääma, on osutunud individuaalse õiguse sätestamine isadele – perepoliitiline ja soolist 

ebavõrdsust vähendav meede, kus osa lapsehoolduspuhkust on mõeldud isale ja osa emale 

ning kumbki lapsevanem ei saa oma puhkuseosa teisele üle kanda. Kui üks vanematest ei 

kasuta talle mõeldud puhkust, kaotab perekond need lapsehoolduspuhkuse päevad (ning 

sellega kaasneva lapsehoolduspuhkuse tasu). 

                                                           
49

 Demography report 2010 - Older, more numerous and diverse Europeans ( 20/05/2011 ) Catalog N. 

: KE-ET-10-001-EN-C  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=5936&type=2&furtherPubs=no 
50

  Euroopa Parlamendi 21. veebruari 2008. aasta resolutsioon Euroopa demograafilise tuleviku kohta 

(2007/2156(INI))  (2009/C 184 E/12) 
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Isale mõeldud individuaalne periood vanemapuhkusest leevendaks Eesti naiste pikki 

karjäärikatkestusi, mis sageli ka tööandjatepoolset diskrimineerimist põhjustavad,  ja 

väärtustaks riiklikul tasemel isa kui lapse kasvataja ja hooldaja rolli.  

 

Kõrge arengutaseme ja kõrge sündimusega riikide kogemus näitab, et rahvastiku 

jätkusuutlikkust toetavad poliitikad, mis aitavad naisel ja mehel  võrdse(ma)lt osaleda tööturul 

ning koduses elus. Nende poliitikate hulka kuuluvad: paindlik vanemapuhkus, mõlemale 

vanemale sobiv töökorraldus, lastehoiu ja muu hoolduskohustuse (eakad, puudega 

perekonnaliikmed) vähendamine vastavate teenuste pakkumise teel, meeste osaluse 

soodustamine pereelus. 

 

Nii ongi Eesti laste ja perede arengukava 2012–2020 eelnõus
51

 püstitatud üheks eesmärgiks 

saavutada meestele ja naistele võrdsed võimalused töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks. 

Strateegia tugineb põhimõtetele, et iga laps on väärtus ja inimestevaheline hoolimine, võrdsed 

võimalused ja sooline võrdõiguslikkus on kaasaegse ühiskonna alustalad. 

 

Võrdsemad staatussuhted kahe suurima sotsiaalse grupi vahel aitavad kaasa nii perede 

tugevusele kui ka inimeste heaolule, demokraatia arengule ning kogu ühiskonna 

tasakaalustatumale arengule.  

 

 

Strateegilised eesmärgid  

Muuta traditsioonilisi soorolle paindlikumaks, vabaneda aegunud soostereotüüpidest. 

Soodustada naiste  tööhõivet ning isade võimalusi osaleda pereelus. Nimetatud eesmärke 

toetada ka vastava haridusega (kaasaegne perekonnaõpetus, senisest suurem sotsiaalsete 

oskuste arendamine poistel, isaduse väärtustamine jms).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond. Laste ja perede arengukava 2012-2020. Tallinn, 

2011.  Eelnõu toimiku number: 11-0295. http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/1c7eb3bd-

1528-4e42-8e8b-371c7c70dbb4#zkF3gcV7 
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3.2. Eesmärk 2: Heaolu kasv 
 

Strateegias „Säästev Eesti 21― on heaolu defineeritud kui inimeste materiaalsete, sotsiaalsete 

ja kultuuriliste vajaduste rahuldatus, millega kaasnevad võimalused ennast teostada ja oma 

püüdlusi ning eesmärke realiseerida. Kolmeks alavaldkonnaks on majanduslik jõukus, 

turvalisuse tase ning võimaluste mitmekesisus. 

 

 

SE 21 valdkonnad SE 21 näitajad SE aruandes lisatud  

näitajad soo lõikes 

Majanduslik jõukus rahaliste sissetulekute suurus 

pereliikme kohta ja 

sissetulekute struktuur; 

tarbimiskulude suurus 

pereliikme kohta ning nende 

kulutuste struktuur 

(baasvajadustele kuluvate 

kulutuste osatähtsuse tase). 

  

Turvalisuse tase tervislik seisund, haigestumise 

risk, kuritegevuse määr, 

töökaotuse oht, stressi leviku 

määr 

oodatav eluiga ning 

tervena elatavad aastad 

ja kogu tervisenäitajate 

pakett, enesetapud 

Võimaluste mitmekesisus 

(rekreatsiooniks ja 

eneseteostuseks) 

reaalne töönädala pikkus, tööga 

rahulolu, ajakasutus (nn. seotud 

aja osatähtsus), võimalused 

arendavaks ajakasutuseks 

 

 

Heaolu on strateegia autorite poolt avatud individualistlikus võtmes: indiviidi heaolu on 

väärtus iseeneses, aga selle mõõtmiseks vajalikke kriteeriume või soo lõikes toodud  

indikaatoreid ei leia strateegias ega vahearuandes.  

Kuigi riikide strateegiate läbivaatamise ja aruannete koostamise juhendis on selgelt 

fikseeritud, et majanduse jätkusuutlikkuse üheks näitajaks on sugude võrdsus ja 

mittediskrimineerimine
52

, pole teemat Eesti aruandes puudutatud.  

Heaolu sooline mõõde? 

Arvukate heaoluteooriate kohaselt hinnatakse inimese elukvaliteedi määratlemisel 

tema vajadusi ja ressursse, mis võivad sõltuda nii nn. objektiivsetest kui subjektiivsetest 

teguritest. Kui lähtuda elatustaseme ja elukvaliteedi kategooriatest, esimesel juhul siis 

omandusest (sissetulek, eluase, töö, haridus, tervis) ja teisel juhul sotsiaalsetest suhetest (pere, 

laiem sotsiaalne keskkond, staatus ja eneserealiseerimiseksning huvitegevuseks vajalik vaba 

aeg), on selge, et need on naissoost ja meessoost isikute puhul erinevad.  

                                                           
52

 Peer Review Improvement through Mutual Exchange on Sustainable Development 

A guidebook for peer reviews of national sustainable development strategies .European Commission, 

2006.  Vt Table 1. Linking sustainability issues and themes to sectoral policies 

http://ec.europa.eu/environment/pdf/nsds.pdf 



30 
 

Kuidas on siis võimalik indiviidide heaolu mõõta, kui kahte kõige suuremat sotsiaalset rühma 

ei võrrelda?.  

 

 

 

 Erinev on naiste ja meeste tööhõive määr, mis omakorda mõjutab maksude 

laekumist, pensionisüsteemi. Naiste madala majandusliku aktiivsuse põhjuseks on sagedamini 

vajadus hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest. 

  

Soolise ameti- ja tegevusalade segregatsiooni näitajate poolest on Eesti Euroopas kõige 

„kõrgemal―, ühiskonna arengu ja moderniseerumise aspektist vaadates – viimasel kohal.  

Tööturu 2002. ja 2007. a. segregatsiooniindeksite võrdlus näitab, et nii ametialane( 

vertikaalne) kui valdkondlik (horisontaalne) segregatsioon on viimase aastakümnega 

süvenenud.  

Eesti tööturu suhteliselt jäik jagunemine nn. naiste töödeks ja meeste töödeks e. vertikaalne ja 

horisontaalne sooline segregatsioon on viimastel aastatel põhjustanud ka meeste suurema 

töötuse, sest ehituses, ja kinnisvaraarenduses, mis majanduslanguse tõttu kannatasid, 

domineeris meestööjõud.  

Sooline segregatsioon kujundab pea kõiki töötingimusi, sh töötasu. Eestis on naiste ja meeste 

keskmiste tunnipalkade vahe suurim Euroopa Liidus (30,9%), vaatamata sellele, et naiste 

haridustase on keskmiselt kõrgem. Kuna töötasu on oluline ka hüvitiste (töötuskindlustus-, 

ravikindlustus- ja ka vanemahüvitis) ning pensionide arvestamisel, mõjutab praegune töötasu  

elukvaliteeti ka tulevikus. (Samas ametis, samal tegevusalal, samasuguse tööaja, sama vanuse 

jm sarnaste teguritega naiste ja meeste palgalõhe oli 2000.–2008. a. 24,3 protsenti – seda võib 

pidada diskrimineerimiseks). Kui Eesti naised ja mehed jaotuksid ühtlaselt eri sektorite ja/või 

ametialade vahel, väheneks palgalõhe kolmandiku võrra.
53

 

Arvestades, et veerand lastest elab üksikvanemaga, peamiselt emaga, on selge, et naiste ligi 

kolmandiku võrra madalam palk mõjutab lapsi ja nende võimalusi. 

 

 

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse
54

 kohaselt on keelatud sama ja/või võrdväärse töö 

eest maksta eri soost töötajatele erinevat palka, aga selle õiguse eest peab töötaja ise seisma ja 

kohtusse pöörduma. Samas seaduses on küll säte, mille kohaselt tööandja on kohustatud 

koguma soopõhiseid tööalaseid statistilisi andmeid, mis aitaks ülalnimetatud normi järgida, 

aga siiani puudub rakendusakt – valitsuse määrus, mis annaks tööandjale juhised, milliseid 

andmeid tuleb koguda. EL liikmesriikide kogemuste alusel võib väita, et tööandjad teevad 

selliseid analüüse ainult juhul, kui on olemas ka vastav riiklik järelevalve. Eestis selline 

järelevalveorgan puudub, kuigi põhiseaduse kohaselt peaksid töötingimused olema riigi 

kontrolli all.  
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 Naiste ja meeste ebavõrdne seisund tööturul tingib  lisaks õigusnormide 

rakendamise rangemale jälgimisele (võrdse kohtlemise normid) ka senisest sootundlikuma 

tööpoliitika väljatöötamist ja rakendamist. 

 

 

Haridus ja sugu 

 

On selge, et näiline sooline neutraalsus – sooliste erinevuste eiramine seadustes, õppekavades 

või muudes ametlikes dokumentides – ei pane tegelikkuses indiviide toimima sootute 

olenditena. 

 

Tänaseni pole Eesti haridussüsteemis soolist võrdõiguslikkust peetud üheks hariduse 

eesmärgiks – see järeldub haridust reguleerivatest dokumentidest (õppekavad), kooliõpikutest, 

õpetajate kutseõppest ning praktilisest õppetööst kõigil haridussüsteemi tasanditel. Seetõttu 

puuduvad haridusvaldkonnas  uuringud, mis aitaksid arvestada sugupoolte aspekti 

hariduspoliitiliste otsuste tegemisel, õpetajate ettevalmistamisel ja igapäevaste 

kooliprobleemide lahendamisel. 

Põhikooli riiklik õppekava
55

 ja gümnaasiumi riiklik õppekava 
56

 sätestavad põhihariduse ja 

gümnaasiumihariduse alusväärtused, sh hoolivus, õiglus, inimväärikus, sallivus, keskkonna 

jätkusuutlikkus ja sooline võrdõiguslikkus, aga sugude võrdsuse saavutamist eri taseme õppes 

pole eesmärgina nimetatud.   

 

 

 Eesti hariduses ilmnevad silmatorkavad soolised lõhed: põhihariduses kukub 

rohkem välja poisse, kõrghariduse omandanute hulgas on pea kaks korda rohkem tütarlapsi, 

seejuures on mõlema soogrupi haridusvalikud äärmiselt stereotüüpsed, õpetajad on suures 

enamikus naised, aga haridussüsteeme juhivad mehed. Enamik kõrgkooli lõpetajaid on 

tütarlapsed (enam kui 60%) ja enamik väljalangejaid põhikoolist (70%) poisid. Kõrghariduses 

on täheldatav, et mida kõrgem on akadeemilise karjääri aste, seda väiksem on seal naiste 

osakaal. Eesti on Euroopa Liidus ainuke riik, kus alates 2004. aastast on vähenenud 

doktorikraadiga naiste suhtarv ja koos Tšehhiga ka riigiks, kus on vähenenud naiste arv 

akadeemilise personali seas. 
57

 Paljud noormehed ja neiud teevad kutsevaliku endiselt 

traditsiooniliste soorollide põhjal. Selle probleemi lahendamiseks on vaja paremat 

kutsenõustamist ja kutsenõustajad peavad sooküsimusi paremini tundma, et osata stereotüüpe 

paremini ümber lükata. Vastasel juhul ei jätku Eestil inimesi, et liikuda nn. teadmuspõhise 

ühiskonna suunas.  
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Väheste eranditega on kõikidel Euroopa riikidel haridusalase soolise võrdõiguslikkuse 

poliitika juba olemas või kavas välja töötada. Selle poliitika esmaeesmärk on esitada 

väljakutse traditsioonilistele soorollidele ja -stereotüüpidele. Riigid, kus hariduse valdkonnas 

puudub aktiivne soolise võrdõiguslikkuse poliitika, on: Eesti, Itaalia, Ungari, Poola, 

Slovakkia. 
58

 

 

Eesti haridusstrateegia sihtseisundi indikaatorid 2020 on järgmised:  
 

 põhikoolist väljalangevus on alla 1%,  

 koolist lahkujate (early school leavers) osakaal vanusegrupis 18–24 aastat on Eestis 

alla 9,5% (EL eesmärk aastaks 2020  on väiksem kui 10%), 

 vahe poiste ja tüdrukute väljalangevuses on vähenenud,  

 keskhariduse valikud on sooliselt ühtlustunud, 

 liigutakse EL haridusministrite  seatud sihi suunas, mille kohaselt üliõpilaskonna 

koosseis peaks õppima asumisel, õppimise ajal ja lõpetamisel peegeldama ühiskonna 

koosseisu. 

 

Strateegia kontekstis on oluline, et haridussüsteem aitaks kaasa sidususe ja heaolu 

saavutamisele, andes kõigile, nii poistele kui ka tüdrukutele, võrdsed võimalused 

võimetekohase hariduse saamiseks, ühiskonna ja majanduse arengusse panustamiseks ning 

demokraatia edendamiseks.   

 

Sooline ebavõrdsus – Eesti Eurooa Liidus  

 

Strateegia koostajad märgivad, et Eesti pikaajaline viibimine EL viimaste riikide hulgas on 

Eesti jaoks selgelt destruktiivne.  

 Selliste soolise võrdõiguslikkuse indikaatorite osas, mis on seotud inimeste heaoluga 

(nais- ja meestöötajate palgalõhe, naiste ja meeste osakaal kolmanda astme hariduses, tööturu 

horisontaalne ja vertikaalne sooline segregatsioon, naiste arv suuremate ettevõtete 

juhtorganites, erinevus naiste ja meeste oodatavas elueas, suurim lõhe naiste ja meeste 

vaesuses), paistab Eesti viimane-eelviimane koht välja juba aastaid. Lisaks on Eestile 

iseloomulik kõige väiksem koolimeeldivus ja kõige kõrgem koolivägivalla tase; Eesti 

õpetajate rahulolunäitajad on ühed madalamad maailmas ja õpetajate eneseusalduse poolest 

on Eesti rahvusvahelises võrdluses viimaste hulgas.  
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Selleks, et täide viia SE 21 ekspertide põhimõte, mille kohaselt väikeriigile on 

oluline tagada kogu elanikkonna põhimõtteline juurdepääs haridusele, tuleb kogu senist 

hariduspoliitikat, hariduse sisu ja haridusvalikuid osata analüüsida sooaspektist ja välja 

töötada sihipärased sootundlikud tegevuskavad erinevate valdkondade jaoks.  

 

Tööhõivestruktuur ja sugu 

Eestile sobivaks majandus- ja tööhõivestruktuuriks peetakse strateegias mitmekesise 

teenindusmajanduse arendamist, ( praegu valdavalt naistööjõudu kasutavat) tervishoiu, 

hoolde, koolituse ja muude teenuste osutamist teiste maade elanikele oma territooriumil. 

Samas nähakse ette ka kõrgtehnoloogia- ja nn kesk-kõrgtehnoloogiaprodukti tootmise 

suurendamist.  

Käsitlemata on mõlema mehhanismi juures oluline tingimus – et väheneks praegune 

haridus- ja koolitusvalikute sooline segregatsioon. Kui jäädaksegi  teenindusmajandust 

käsitlema nn. naiste tööna ja kõrgtehnoloogilist tootmist nn. meeste tööna, on oht, et sellisel 

puhul jääb kasutamata osa võimalikust tööjõust. (Vt. sooline segregatsioon eespool).  

 

 Tervis ja sugu 

SE 21 vahearuandes mõõdetakse elukvaliteeti peamiselt tervisenäitajate abil. See on ka 

ainuke koht, kus sotsiaal-demograafilise tunnusena kasutatakse sugu, aga kahjuks ei arutleta 

soorollide ja stereotüüpide üle, mis terviseriske põhjustavad. Tervist ja tervisekäitumist 

mõjutavate sooliste aspektide arvestamine lubaks välja töötada ka tunduvalt sihipärasemaid 

ennetusmeetmeid.   

 

Suurimaks  probleemiks on suur vahe naiste ja meeste oodatavas elueas. 2008. a. oli 

see näiteks 10,6 aastat. Euroopas paistabki Eesti kõige kehvemana silma meeste keskmise 

eluea poolest. See on paljuski seotud kehtiva hegemoonilise maskuliinsuse ideoloogiaga, 

mille kohaselt meestele peetakse omasemaks riskikäitumist, edukas olemist jms., millega 

sagedamini kaasnevadki õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad, oletatavasti ka meeste 

stress ja suitsiidid. Sama sooideoloogia kohaselt langeb viiendik naistest paarisuhtevägivalla 

ohvriks.  

 

Eesti ühiskonnas on märgatav kehtiva maskuliinsuse kriis, mis väljendub meeste lühemas 

oodatavas elueas, riskikäitumises, tööalases stressis, ebatervislikumas eluviisis, suitsiidides, 

südame-veresoonkonna haigustes, lähedaste suhete katkemises, haridustee katkestamises jms.  

Eestis on näiteks kõrgharidusega naiste oodatav eluiga 19 aasta võrra pikem kui madala 

haridusega meestel. Nii suurt erinevust ei ole üheski teises Euroopa riigis. 
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Kuidas soolist kihistumist mõõta  

 

SE 21 aruande koostajate väitel ei ole võimaluste mitmekesisuse indikaatoreid kajastatud, 

kuna tegemist on näitajatega, mis sõltuvad teistest kesksetest indikaatoritest (nt. sissetulek 

jm.). 

 

Eestis on uuritud soolisis erinevusi nii tööga rahulolus kui ajakasutuses. Töötavad naised 

tunnetavad rohkem kui mehed ajapuudust, töö- ja perekohustuste ühitamise raskused ja 

piiratud mobiilsus võivad kahjustada karjääri. 2000. a. ajakasutusuuringu põhjal tegid naised 

kodutöid 2 h 6 min. päevas rohkem kui mehed.  

 

Mõõta saab võimalusi ressurssidele juurdepääsus, osaluses jt., võrreldes neid 

elanikkonna eri gruppide vahel. Üheks esimeseks nõudeks on soopõhise statistika esitamine. 

Kuna nais- ja meesuuringute traditsioon on alles kujunemisjärgus, võib nn. sooneutraalne 

lähenemine ülalnimetatud probleemidele jätta tähelepanuta nii mõnedki struktuurilis-

kultuurilised põhjused, mis tulenevad kehtivast sooideoloogiast. 

 

Ühiskonna heaolu määravate tegurite hulka peaksid kindlasti kuuluma naiste ja meeste ning 

vähemusgruppide mittediskrimineerimise põhimõtted, võrdse kohtlemise tagamine, õiguste 

kaitse, õigusnormide järgimine jms.  
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3.3. Eesmärk 3: Sidus ühiskond 
 

Strateegia „Säästev Eesti 21― kolmas eesmärgipüstitus väljendab soovi jõuda olukorrani, kus 

„kõik ühiskonnaliikmed osalevad jõukohasel viisil hüvede loomisel ning saavad 

loodust/toodetust ka õiglasel moel osa“.  

SE 21 koostajate arvates tähendab see kokkulepitud tegutsemist „eelkõige neis sotsiaalelu 

valdkondades, kus on kujunenud oht pikaajaliste vastasseisude/tõrjutuse kujunemiseks – 

põlvkonniti edasikanduv vaesus, suletud muulasenklaavid, hariduslik tõrjutus, perifeersete 

elupiirkondade mahajäämus jms.― 

 

Strateegias on sidusa ühiskonna areng defineeritud kolme alamvaldkonna kaudu: 

sotsiaalne kaasatus, regionaalne tasakaal ning tugev kodanikuühiskond. Täpsemad 

indikaatorid nende valdkondade lõikes on määratletud järgmiselt:  

SE 21 valdkonnad SE 21 näitajad SE aruande 

sootundlikud näitajad 

sotsiaalne kaasatus Gini indeks, tööhõive määr, 

töötava rahvastiku ja 

kogurahvastiku suhtarv, allpool 

vaesuspiiri elavate leibkondade 

osakaal, tervisekindlustusega 

haaratud elanikkonna osatähtsus 

töötuse määr soo järgi, 

suhtelise vaesuse määr 

regionaalne tasakaal sissetulekute jaotus ja 

vaesusriski määr regiooniti, 

koolikatkestajad ja ülikoolidesse 

sissesaanud regiooniti, 

regionaalsed eelistused elu- ja 

tööpaiga valikul. 

naiste-meeste osakaal 

loodus- ja 

täppisteaduste ning 

tehnikaalade lõpetajate 

hulgas, 

haridussüstemist 

väljalangenud  

tugev kodanikuühiskond kodanikeühenduste arv ja 

liikmelisus, kolmanda sektori 

poolt algatatud seaduseelnõud, 

kolmanda sektori rahastamise 

dünaamika 

 

 

Just sotsiaalse sidususe puhul nendivad eksperdid trendi sidususe vähenemise suunas. 

Positiivseid tendentse nähakse ainult kodanikuühiskonna vaatepunktist. Ühiskonna sidususe 

saavutamist hinnatakse seetõttu ka kõige keerulisemaks. Samas nenditakse, et kui seatud sihti 

ei saavutata, ohustab see kogu Eesti jätkusuutlikkust.  

 

Strateegias keskendutakse tõrjutusele, SE 21 vahearuandes on lisatud sotsiaalse kaasatuse 

mõiste ning valdkonna arengute paremaks analüüsimiseks noorte vaesusrisk ning pikaajaline 

töötus. 

Visioonina aastaks 2030 on sõnastatud, et ühiskonna kihistumine on vähenenud. Tuuakse 

välja nägemus, et mitte-eestlaste integratsioon on jõudnud tasemele, kus inimese etnilisest 

päritolust lähtuvad erinevused tööhõives, osalemises poliitikas jms on minimaalsed, aga sama 

pole püstitatud soolisuse suhtes.  
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Sidusa ühiskonna saavutamisel nähakse ja nimetatakse pikaajalise tõrjutuse võimalikke 

ohtusid – põlvkonniti edasikanduvat vaesust, suletud muulasenklaave, hariduslikku tõrjutust, 

perifeersete elupiirkondade mahajäämust.  

Sotsiaalne kaasatus tähendab kõikide inimeste võimalust osaleda täisväärtuslikult 

ühiskondlikus elus, sealhulgas töötada ja olla majanduslikult aktiivne. Euroopa Liidu 

kontekstis käsitletakse sotsiaalset sidusust kui mõistet, millega kirjeldatakse ebavõrdsuse 

määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust ühiskonnas.  

 

Kui vaesust võib mõista üksikisiku või leibkonna probleemina, siis tõrjutust kirjeldatakse ka 

ühiskonna omadusena või inimeste suhetega ühiskonda. Tõrjutuse põhjused võivad tuleneda 

ühiskondlikest institutsioonidest ja seega võib tõrjutust mõista kui ühiskonna omadust.  

Kui sotsiaalse ühtekuuluvuse diskursuses lähtuda võrdsuse, sotsiaalse kaasatuse ja rühmade 

identiteediloome aspektist, siis oleks oluline vaadata ka seda, kuidas jagunevad ressursid ja 

staatus sugude vahel. On selge, et naistel ja meestel on erinevad juurdepääsuvõimalused 

võimule ja muudele ressurssidele.  

 

Euroopa Liidus peetakse lisaks tõrjutuse vähendamisele silmas ühiskondliku kihistumise, 

ebavõrdsuse vähendamist
59

 ning sotsiaalsete suhete ja suhtlemise tugevdamist.  

Turumehhanism võib küll üksikindiviide motiveerida tegutsema, aga kaasnev ebavõrdsus ei 

võimalda inimressursi potentsiaali efektiivselt kasutada, see omakorda pidurdab 

majanduskasvu. Võrdlevad uuringud näitavad, et suurema võrdsuse tasemega riikide 

majandus kasvab kiiremini ning nende kasvutrend on stabiilsem. 

 

Sotsiaalse ühtekuuluvuse tunnetamiseks on vaja tunda hoolivust ja ühendatust. See on 

ühiskond, kus erinevusi ei vastandata, sest see suurendab ebavõrdsust veelgi. Sotsiaalse 

sidususe probleemid keskenduvad paljuski soolise ja vanuselise, rahvusliku ja muu 

ebavõrdsuse käsitlemisele. Sidusus on seotud ka uute peretüüpide ja kogu soosüsteemi 

muutumisega tasakaalustatumaks, domineerimis- ja allumissuhete vähenemisega.  

 

Vaesus ja sugu 

Vaesus, mida makrotasandil mõõdetakse, on enamasti kolmemõõtmeline: sooline, 

geograafiline ja põlvkondlik. Lisaks eristuvad rühmad muude tunnuste alusel: noored või 

eakad naised, enamus- või vähemusrahvuste hulka kuuluvad naised, üksikemad, 

maapiirkondade naised jne.  

Naiste vaesus jääb statistikas ja sotsiaalkindlustusskeemides sageli varjatuks, aga on 

rahvusvaheliselt oluliseks küsimuseks tõstatatud ka Euroopas.
60
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polariseerumist. Sidus ühiskond koosneb üksteist toetavatest vabadest inimestest, kes saavutavad oma 
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Vaesus on üks valdkondadest, kus on suured soolised erinevused, kusjuures naistel on suurem 

vaesusrisk ning nende, eriti eakate naiste puhul esineb rohkem sotsiaalset tõrjutust. Naised ja 

mehed langevad vaesusesse erinevatel põhjustel ja valivad sellega toimetulekuks sageli ka 

erinevaid strateegiaid. 

Euroopas on naiste vaesuse tase hinnanguliselt kuni 36% võrreldes meeste 11%ga, arvestades 

individuaalset sissetulekut, mitte leibkonna oma.  

 

Vastavalt uuringutele ja küsitlustele on vägivalda kogenud naistel suurem vaesusrisk, sest 

vägivald kahjustab nende tervist, enesehinnangut ja eneseusku, tingib apaatiat, töölt 

puudumist ja võib põhjustada töötust.  

 

 

.Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on Eestis naiste ja meeste vaesuse lõhe üks 

suuremaid — Eesti naiste vaesuse määr on 29% kõrgem kui meestel; 27 liikmesriigi keskmine 

sooline erinevus on 13%. 

Eesti vanematest naistest rohkem (üle 31%) on vaesusest ohustatud ainult Läti, Hispaania ja 

Küprose naised.
61

 

Kuigi põhivahendiks vaesuse vastu peetakse töötamist, on Eesti naised ka töötamise korral 

suuremas vaesusohus kui mehed.  

Vaesusega võitlemine kuulub selliste mõõdetavate eesmärkide alla, mille kohta on 

üleeuroopaliselt (Euroopa 2020) kokku lepitud vähendada allpool vaesuspiiri elavate elanike 

arvu. Seetõttu on väga oluline, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel võetaks arvesse 

naiste ja meeste kogetava vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse ohu ja ulatuse erinevusi, aga ka 

nende rühmade sees eristuvate elanikkonnagruppide vajadusi ( toetusmeetmed üksikemadele, 

eakate ja ülalpeetavate eest hoolitsevatele naistele jms.). 

 

Sotsiaalse sidususe ja ühtekuuluvuse käsitlemine läbi sooaspekti aitab muudegi 

tunnuste alusel väljakujunenud kihistumist vähendada, sest sugu mõjutab ka kõikide teiste 

rahvastikurühmade positsiooni ühiskonnas. 

Sotsiaalne kaasamine saab tulemuslik olla ainult koos diskrimineerimise vältimisega. 

Paljude elanikkonna rühmade ja üksikisikute puhul on vaesus ja puudus sageli seotud 

piiratud juurdepääsuga sellistele võimalustele ja õigustele, mis on teistele rühmadele 

kättesaadavad. Üksikemade ja eakate naiste puhul on näiteks vaesusrisk märkimisväärselt 

suurem. Naiste ja meeste õiguste, kohustuste, vastutuse ja võimaluste võrdne jagunemine e. 

sooline võrdõiguslikkus on oluline sotsiaalse õigluse tunnetamiseks, lubab ühiskonnas 

tunnustada ka nn. pehmemaid väärtusi ja vähendada praegu levinud edukultust. 

 

 

 

                                                           
61
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Töösuhted ja sugu 

Strateegias on esitatud nägemus, et aastaks 2030 toimiks töösuhetes sotsiaalse partnerluse 

põhimõte. See on oletatavasti seotud ka ametühingulisuse suurenemisega, aga arvestades Eesti 

ettevõtete väiksust, on oluline, et muutuks ka tööandjate hoiakud oma töölistesse. Üheks 

selliseks nõudeks oleks seejuures naiste ja meeste võrdne kohtlemine. Võrdväärse partnerluse 

tekkimisele aitaks kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamine asutustes, organisatsioonides, 

ettevõtetes, nagu see on kohustusena teiste liikmesriikide erinevates sektorites. Esimese 

sammuna on vaja probleemi osata märgata – vajalik on soopõhise statistika kogumine ja 

analüüsimine .  

 

Statistika ja sugu 

2004. aastal alustas Statistikaamet regulaarset Eesti sotsiaaluuringut (ESU), mille 

eesmärgiks oli mõõta eestimaalaste sissetulekuid ja elamistingimusi ning nende põhjal 

ühiskonna vaegkohti — vaesust, ebavõrdsust ja sotsiaalset tõrjutust. Longituuduuring 

võimaldab avaldada vaesuse, ebavõrdsuse ja sissetulekute kohta rahvusvaheliselt võrreldavat 

statistikat. Kasutatakse sotsiaalse tõrjutuse statistiliste indikaatorite süsteemi ehk Laekeni 

indikaatoreid, mis näitavad suhtelise vaesuse määra ja sügavust, sissetulekute ebavõrdsust, 

tervislikku seisundit, haridustaset, arstiabi kättesaadavust, eluiga ja töötust vanuse, soo, 

elukoha, rahvuse, leibkondade koosseisu jne. põhjal 

Indikaatorid töötati välja 2000. aastal vastu võetud Lissaboni strateegia raames, et riigid 

saaksid Euroopa ühiste eesmärkide nimel koordineerida oma sotsiaalpoliitikat.  

 

Üks ESU kahest põhiteemast on sotsiaalne kaasatus ehk — negatiivselt sõnastatuna —

sotsiaalne tõrjutus (olukord, kus inimeste, perede või sotsiaal-majanduslike rühmade 

materiaalsed, kultuurilised või sotsiaalsed ressursid on niivõrd piiratud, et nad jäävad ilma 

minimaalsest aktsepteeritavast elustandardist riigis). 

 

SE 21 aruandes on väidetud, et kogu valdkond on kajastatud läbi võrdsete 

võimaluste saavutamise hindamise, märkimata seejuures, milliste elanikkonnagruppide 

võimaluste võrdsust seejuures siis hinnatakse.  

 

Selgub hoopis, et võimaluste võrdsuse/ebavõrdsuse mõõtmiseks kasutatakse indikaatoreid, 

mis näitavad ravikindlustusega kaetust, sissetulekute erinevust, suhtelist vaesust, laste 

vaesusriski ja pikaajalist töötust.  

Seega mõõdetakse hoopis raviteenuste (potentsiaalset) kättesaadavust, majandusliku 

ebavõrdsuse vahet, suhtelisest vaesuspiirist madalama sissetulekuga leibkondade osakaalu, 

määratlemata, mis võimalusi need piiravad. Just see vahearuande osa tekitab küsimusi, miks 

pole turvalisust käsitletud heaolu all, kuigi SE 21 strateegia tekstis on just seal seda mainitud.  

  

Edasises tekstis tuuakse välja sotsiaalsete rühmadena venekeelne elanikkond, lapsed ja 

vanurid, pikaajalised töötud.  

Sidususe teema alla on vahearuandes toodud ka osalemine hariduses, eelkõige haridusest 

väljalangemine, interneti levik, turvalisus (kuritegevus, välispõhjuste tagajärjel hukkunud 

isikute arv 100000 elaniku kohta). 
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Ühiskonna sidususe oluliste näitajatena on vahearuandes toodud  kuritegevuse määr ning 

vigastuste tõttu hukkunud inimeste koondnäitaja, aga mitte andmeid isikute soo kohta.   

 

Kuigi SE 21 näeb ette, et aastaks 2030 mitte-eestlaste integratsioon on jõudnud tasemele, kus 

inimese etnilisest päritolust lähtuvad erinevused tööhõives, osalemises poliitikas jms on 

minimaalsed, pole aruandes vastavaid indikaatoreid kasutatud.  

 

Euroopas kasutatakse võrdsete võimaluste mõistet selle erinevates tähendustes. 

Ühelt poolt kui formaalselt võrdseid õigusi, teiselt poolt aga kui sisulist, tulemuste võrdsust, 

mõõtes näiteks erinevate sotsiaalsete vähemusrühmade osalusmäärasid avalikus elus jms. Just 

vähemusgruppide puhul rõhutatakse kolmandat – võimaluste võrdsustamist. 

 

Võrdsete võimaluste diskursus lähtub liberaalsele maailmavaatele omasest arusaamast, et kui 

inimestele on loodud võrdsed lähtepositsioonid ja eemaldatud esialgsed barjäärid, sõltub 

edasine vaid inimese vabast tahtest end teostada. Sageli aga ei arvestata, et nn vaba tahe pole 

kuigi vaba sotsiaalses keskkonnas ja kultuuris kehtestatud traditsioonilistest stereotüüpidest ja 

aegunud tavanormidest ning inimese enda kogemustest: ühiskonda ei saa taandada võrdsete 

üksikindiviidide kogumiks. 

 

Arengu tagavad sotsiaalsed tegurid: ühiskonna tasakaalustatus (suurem võrdsus eri gruppide, 

regioonide, põlvkondade jms vahel), sotsiaalne jätkusuutlikkus. Seetõttu on  

sotsiaalvaldkonnas vaja langetada põhjendatud ja teadmistele põhinevaid otsuseid. Igal juhul 

on vaja üle vaadata ja korrigeerida seiresüsteemides kasutatavad näitajad ja indikaatorid.  

 

Sotsiaalse sidususe saavutamist ei ohusta mitte ainult levinud seksism ja heteronormatiivsus. 

Eesti ühiskonnas laialt levinud homofoobia käib tavaliselt käsikäes ksenofoobia, rassismi, 

elitarismi ja soolise ebavõrdsusega. Tugevam ühiskond ei ole mitte see, kus takerdutakse 

segregatsiooni soodustavatesse traditsioonidesse, vaid see, kes suudab ajaga kaasas käia ja 

teadmistepõhiselt edasi areneda. 

 

 Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid ja mittediskrimineerimise ning võrdsete 

võimaluste põhimõte on vaja nii konkreetselt ja sõnaselgelt sätestada, et neid valdkondlikes 

strateegiates rakendada saaks. . 

On oluline, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel võetaks arvesse naiste ja meeste 

kogetava vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse ohu ja ulatuse erinevusi. 

Vaja on edendada vaesuse ja tõrjutuse kaotamise ning sotsiaalse kaasatuse edendamise 

sootundlike indikaatorite väljatöötamist, kasutuselevõttu ja jälgimist Sotsiaalse arengu 

jätkusuutlikkuse mõõtmine/monitooringusüsteem peaks olema samaväärne ja põhjalik nagu 

on juba välja kujunenud looduskeskkonna jälgimiseks.  
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3.2. Eesmärk 4: Ökoloogiline tasakaal 
 

Üldiseks eesmärgiks on looduse isetaastumisvõime lülitamine looduskasutusse. 

Keskkonnakaitse põhifunktsiooniks ei ole ressursside ja looduskeskkonna kaitse, vaid nende 

harmooniline ja tasakaalustatud haldamine Eesti ühiskonna ja kohalike kooskondade huvides. 

Põhimõtteks on seega loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise 

tasakaalu, saastumise vähenemise, loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilimise. 

 

SE 21 valdkonnad SE 21 näitajad Aruandes 

sootundlikud 

indikaatorid  

Loodusvarade 

kasutamine viisil ja 

mahus, mis 

kindlustab 

ökoloogilise 

tasakaalu. 

looduslike ressursside varude ja 

taastumisvõime pideval seirel põhinevate 

ressursikasutuse regulatsioonide olemasolu 

ja nende täitmise jälgimine; taastuvate 

loodusressursside tarbimise osakaal 

loodusvarade kogukasutusest; 

pärandmaastike osakaal. 

 

Saastumise 

vähendamine 

saastetasude mõju tootmise korraldamisele; 

õhu kvaliteet; vee kvaliteet; 

;jäätmemajanduse tase; pakendimaksu 

osakaal toodangu maksumuses; jääkide osa 

toodangust; kogu toote elutsükli 

keskkonnamõju aste; transpordi struktuur  

 

Loodusliku 

mitmekesisuse ja 

looduslike alade 

säilitamine. 

traditsiooniliste maakasutusviiside osakaal; 

liigilise mitmekesisuse indeks, kaitse- ja 

Natura-alade osakaal Eesti territooriumist; 

majanduslikust kasutusest väljas oleva ala 

osakaal territooriumist; pärandmaastike 

osakaal; investeeringud 

keskkonnakaitsesse ja keskkonnaharidusse  

 

 

Selleks, et saavutada 2030. aastaks soovitav seisund, on vaja Eesti keskkonna stabiilset ja 

teadmistepõhist haldamist, et keskkonnakasutuse väärtushinnangud lähtuksid eelkõige 

ökoloogiliselt tasakaalustatud elukeskkonna säilitamise vajadusest, ühtlasi arvestataks 

globaalsete vajadustega, ja loodusharidus oleks lõimitud kõikidesse õppetasanditesse, 

loodusteaduslik mõtteviis omandatud poliitikute ja ametnike poolt.  

 

Ohtudena kirjeldatud visioonile nähakse imporditud tarbimiskultuuri, võõrandumist 

traditsioonilisest looduskasutusest ja linnastumist, kõrge väärtusega alade sulgemist ja 

„igamehe õiguse“ ignoreerimist.  

 

Rõhutatakse vajadust luua riiklik jätkusuutliku arengu monitooringusüsteem olemasolevate 

ökoloogilise tasakaalustatuse eesmärgi komponentide hindamiseks, samuti peetakse oluliseks  

looduskeskkonna kasutamist reguleerivate seadusnormide vastuvaidlematut järgimist. 
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ÜRO Pekingi tegevusplatvorm seab strateegilised eesmärgid teemal „naised ja 

keskkond―. Välja on töötatud erinevate tasandite strateegilised tegevused naiste aktiivsemaks 

kaasamiseks keskkonnaalastesse otsustusprotsessidesse kõigil tasanditel, sooküsimuste ja 

perspektiivide integreerimiseks säästva arengu poliitikatesse ja programmidesse ning riiklikul, 

regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil mehhanismide tugevdamiseks või loomiseks, mille 

abil saaks hinnata arengu- ja keskkonnapoliitika mõju naistele. 

Tegevusplatvormi strateegiline eesmärk K.2 püstitab ülesanded: lõimida sugupoolte aspekt 

säästva arengu poliitikatesse ja programmidesse, sh tagada uurimuste läbiviimine hindamaks, 

mis ja kui suures ulatuses teeb naised eriti vastuvõtlikuks keskkonnaseisundi halvenemise 

ning keskkonnaohtude suhtes.  

 

Samas on oluline arvestada, et naistel ja meestel on erinev roll nii loodusressursside 

kasutamisel kui saastumise vältimisel. Ka tarbimisvalikute ees seisavad naised ja mehed  

silmitsi erinevate vajaduste ja harjumustega, millega näiteks tarbimiskasvatuses arvestada 

tuleb . 
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4. Sünteesstsenaarium: Eesti kui teadmusühiskond   
 

SE 21 viiendas osas on konstrueeritud erinevad võimalikud arengustsenaariumid. Eesmärkide 

saavutamise võimalikest teedest/valikutest on käsitletud jätkustsenaariumi, konservatiivset 

arenguteed ja sotsiaalset partnerlust, kaalutud nende positiivseid ja negatiivseid külgi, ning 

pakutud välja nn sünteesstsenaarium nimetusega "Eesti kui teadmusühiskond". 

 

Võimalikest arengustsenaariumitest peetakse kõige jätkusuutlikumaks liikumist 

teadmusühiskonna suunas: „Teadmusühiskond on ainus arengumudel, mis põhineb ühiskonna 

ja riigi refleksiivsel teadmuspõhisel kohanemisel muutustega nii sise- kui väliskeskkonnas, 

luues selleks vajalikud struktuurid (strateegilise kavandamise institutsionaalne ja 

intellektuaalne tugi) ning kultiveerides refleksiivsust ja kompetentsust kui ühiskonna keskset 

kvaliteeti“. 

Eeldatakse, et teadmiste ja harituse juurdekasv ja selle efektiivne rakendamine 

arenguressursina leiab tunnustust rahvusliku prioriteedina, mõjutab otsuste ettevalmistamise-

vastuvõtmise protsesse, organisatsioonikultuuri.  

Jätkustsenaariumide puhul on kõige sotsiaalsema sisuga nn. partnerlusühiskond, ja 

osalusdemokraatia tugev arendamine jäetud kõrvale selle liigse ressursimahukuse tõttu.  

 

Samas on igasuguse teadmusjuhtimise ja teadmispõhisuse üheks põhieelduseks usaldus, 

avatus, mitte konkurents ja võimuvõitlus. Termin teadmusühiskond kannab liigagi sageli 

teadmusmajanduse varjundit, aga majanduskasv pole võimalik ühiskonnas, kus puudub 

sotsiaalne sidusus, on liiga suur kihistumine, erinevad sotsiaalsed grupid kannatavad 

diskrimineerimise ja marginaliseerimise all.  

Võtmeküsimuseks kujuneb mitte ainult teadmiste loomine, vaid ka teabe kogumise, 

töötlemise, vahendamise ja kasutamise mehhanismide loomine.  

 

 

Teadmuspõhise ühiskonna ning elukestva õppe diskursus seostub tugevasti hariduse 

instrumentaalse ratsionaalsuse ideoloogiaga. Teadmuspõhise ühiskonna stsenaariumi kohaselt 

on hariduse eesmärk ette valmistada kõrgeltkvalifitseeritud tööjõudu konkurentsivõimeliseks 

majandustegevuseks, toetudes teadus- ja arendustegevusele. 

Kaasaegsed aktuaalsed hariduspoliitilised väitlused Euroopas toimuvad selle üle, mis liiki 

teadmusühiskond suudaks tulevikus parimal viisil siduda nii majandusliku konkurentsi kui ka 

sotsiaalse sidususe põhimõtet. Üha enam rõhutatakse loovust ja uuenduslikkust, võrdsus on 

imperatiiv, mis ei sõltu maailmavaatest – poliitilised taotlused on sotsiaalsed, kaasavad.  

 

Eesti hariduse seisukohalt on ilmselgelt suunaandvaks ELi Nõukogu 2009. aasta maikuus 

vastu võetud strateegiline raamistik üleeuroopalise koostöö kohta hariduse ja koolituse 

valdkonnas. Selles dokumendis on seatud strateegilised eesmärgid, mis tulenevad otseselt 

teadmusühiskonna diskursusest – eelisarendatavad valdkonnad on täppis-, loodus- ja 

tehnoloogiavaldkond. 

 

Teadmuspõhisuse määratlemisel on lähtutud ettekujutusest, et teadmusmahukas on ainult 

kõrgtehnoloogiaga seotu. Nii ongi strateegias kavandatud vajadus suunata üldhariduskoolis 

õppijaid valima teadmuspõhisele majandusele olulisi elukutseid ning valmistamaks kõiki 

ühiskonnaliikmeid ette edukaks toimimiseks kõrgtehnoloogilises keskkonnas nii töökohal kui 
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olmes. Kiiresti muutuvas ja globaliseeruvas kontekstis on vaja samavõrd ka 

sotsiaalteaduslikke teadmisi, oskust orienteeruda sotsiaalselt konstrueeritud maailmas.  

Soolise ebavõrdsuse-võrdsuse, mittediskrimineerimise ja inimeste võrdse kohtlemise teema 

peab läbima kõikide haridusastmete õppeaineid, samuti õpetajakoolitust ning mitte ainult 

väärtuskasvatust.  

 

 

Inimõigused, demokraatia ja hea valitsemistava on arengu võtmetegurid 

 

Liikumisel teadmusühiskonna poole on esimeseks tegevussuunaks riigivalitsemise 

kujundamine teadmuspõhiseks. See tähendab, et ühiskonna jaoks oluliste otsuste 

kujundamisel asendatakse senine huvipõhine ja kitsalt ametkondlik otsustamine kaasava 

teadmuspõhise strateegilise juhtimisega. Strateegia rõhutab: „ Taolise süsteemi loomine ja 

käivitamine eeldab praegusega võrreldes teistlaadi lähenemist riigivalitsemise praktikale 

ning eeldab ka mitmeid praegusest erinevaid sotsiaalseid ja poliitilisi hoiakuid ning 

organisatsioonilist kultuuri.“ 

 

Euroopa Nõukogu määratlus
62

 sooaspekti lõimimiseks otsustesse, eesmärgiga jõuda 

ühiskonnas soolise võrdõiguslikkuseni ( gender mainstreaming e. soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamine) on järgmine: „poliitiliste protsesside (ümber)korraldamine, parendamine, 

muutmine, arendamine ja hindamine, et üldjuhul poliitika kujundamises 

osalevad pooled arvestaksid kõikides poliitilistes tegevussuundades kõigil tasanditel ja kõigis 

etappides soolise võrdõiguslikkuse aspektiga.‖ 

(Tööhõivepoliitikas tähendaks näiteks selline lähenemine naiste ja meeste ebavõrdse 

tööturupositsiooni otsest arvessevõtmist kõikide meetmete puhul. Efektiivse sotsiaalpoliitika 

väljatöötamine pole võimalik, kui ei arvestata soolisi, vanuselisi ja muid tegureid) 

   

Seega võiks soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud normide järk-järguline 

ellurakendamine ollagi strateegia „Säästev Eesti 21― eesmärkidega vahetult kooskõlas.   

 

Riigivalitsemine ei muutu teadmistepõhiseks enne, kui on loodud süsteemid, mis võimaldavad 

otsustajatele esitada igakülgset teavet (alates statistilistest aegridadest kuni rahvusvaheliste 

uuringuteni). Praegusel ajal puuduvad Eesti avalikus sektoris kõrgetasemelised infoteenused, 

mis lubaksid ametnikel – poliitikate väljatöötajatel ja otsustajatel – arvestada maailmas 

kogutud teadmiste ja kogemustega. Spetsiaalsete infoteenuste ja erialase ettevalmistusega 

infotöötajate puudumisel jäävad kängu kõik elukutsed ja ametid, mitte ainult 

kõrgtehnoloogiaga seotud. 

 

 

Teine suur osa stsenaariumist on pühendatud hariduse kvaliteedi muutmisele, kolmas 

teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni arendamisele.  

 

Sotsiaalsete suhete aspektist eeldatakse püsivate koostöövõrgustike kujundamist 

riigiasutuste, erasektori ja kodanikeühenduste vahel. 

 

 

 

                                                           
62

 Euroopa Nõukogu (1998). Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and 

presentation of good practices. Strasbourg. 
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Elukestev õpe 

 

Euroopa Liidus oli 2010. aastaks seatud eesmärgiks tagada elukestvas õppes osalejate 

määraks vähemalt 12,5%. 

 

Eestis osaleb täiskasvanukoolituses mehi vähem kui naisi. Seda fakti märgib ka 

vahearuanne, milles eeldatakse, et on „vajalik suuremat rõhuasetust pöörata meestele 

suunatud koolituste pakkumisele.― Teatavasti on sellised soopõhised koolituspakkumised 

lubatud ainult siis, kui on tegemist positiivsete meetmetega soolise ebavõrdsuse 

vähendamiseks. Vastasel juhul oleks tegemist naiste ja meeste ebavõrdse kohtlemise e. 

diskrimineerimisega. 

Samas põhjendatakse aruandes SE21 meeste väiksemat osalust sellega, et mehed töötavad 

täiskoormusega ja neil puuduvad piisavad võimalused ning aeg.(?)  

 

Probleem on ilmselt laiem, sest meeste hulgas on õpimotivatsioon üldiselt madalam juba enne 

tööleminekuiga.  

Tööturul välja kujunenud soolise segregatsiooni vähendamise nimel oleks ilmselt vajalik 

suunata nii naisi kui mehi õppima ja täiendama end mittetraditsioonilistel erialadel ja 

ametites, mitte jätkama seniseid industriaalühiskonnale omaseid soopõhiseid valikuid.   

 

 Sooline segregatsioon haridusturul 

 

Kuigi loodus- ja täppisteaduste erialade lõpetajate osakaal pidevalt tõuseb (2006/07. 

õppeaastal oli nende valdkondade lõpetajate osakaal kõrghariduses 21,1% ning 2005/06. 

õppeaastal 19,3%), jäävad Eesti näitajad tuhande  20–29-aastase noore kohta alla nii Euroopa 

Liidu keskmisele  kui Skandinaavia riikidele. Peamised kitsaskohad loodus- ja täppisteaduste 

erialade lõpetajate arvu tõstmisel on nimetatud erialade madal populaarsus sisseastujate 

hulgas ning kõrge väljalangevus õpingute käigus. 

 

 

Innovatsioon 

 

Euroopa liikmesriigid on jõudnud seisukohale, et naiste osalemine teaduses ja tehnoloogias 

saab suurendada innovatsiooni, parandada teadus- ja tööstusuuringute kvaliteeti ja 

konkurentsivõimet ning seda tuleb edendada. Selleks et naised täidaksid avaliku sektori 

uurimistegevuses juhtivaid ametikohti 25% ulatuses
63

 , tuleb rakendada vastavat poliitikat ja 

jälgida edasiminekut selles valdkonnas. 

 

 

 

Tulevikustsenaariumis pole käsitletud ühe suure tegevusala/valdkonda spetsialiste, 

kelleta teadmiste kogumine, süstematiseerimine, akumuleerumine ja sellele juurdepääsu 

tagamine pole võimalik – info- ja teadmusjuhtimise spetsialiste. Mitte IKT-erialade 

lõpetajaid, vaid neid töötajaid, kes tegelevad andmebaaside sisu loomisega, kataloogimisega, 

                                                           
63

 Nõukogu lõppjäreldused 18.4.2005 
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infoteenindusega. 21. sajandi alguses on see Eestis valdavalt naistöötajatega valdkond: 

infotöötajad, raamatukoguhoidjad, kelle rolli pole kuigi palju tähtsustatud /(vähene 

riigitellimus, madalad palgad jms).   

 

 

 

Sooteadlikkus ja tulemuspõhine eelarvestamine – innovatsioon riigivalitsemises?  

 

Teadmistepõhiseks nimetatakse ühiskonda, kus teadmised ja oskused on tähtsaim strateegiline 

ressurss ning eesmärkide saavutamine riigivalitsemises, majanduses, sotsiaalelus ja 

loodushoius toetub teadmistele, analüüsile, diskussioonile ja koostöövõimele. Teadusuuringud 

laiendavad teadmisi, suunavad haridust, kujundavad väärtushinnanguid ja on aluseks 

ühiskondlikule arengule. Ühiskonna praktiliste probleemide lahendamiseks on vaja otsese 

rakendusliku väljundiga eesmärgipäraseid uuringuid. 

 

Soolise ebavõrdsuse probleeme ühes või teises valdkonnas lahendama asudes on vaja need 

tuvastada, mõtestada, mõista, teadvustada, kirjeldada, tähtsustada ja sõnastada. Ilma 

teoreetiliste eelteadmiste, faktide ja andmete kogumise ning interpreteerimiseta ja 

soouuringute institutsionaliseerumiseta pole see võimalik. Erinevalt teistest EL 

liikmesriikidest puuduvad Eesti kõrgkoolides ainekursused, mille sisuks oleks soouuringutel 

põhinev Eesti ühiskonna analüüsile tuginev teave. Riiklikult rahastatakse üksikuid 

soosotsioloogilisi uuringuid.   

 

Riigivalitsemises on asutud välja töötama tulemuspõhise eelarvestamise mehhanisme. See on 

lähenemine, mis tugevdaks strateegilise planeerimise ja eelarvestamise vahelisi seoseid ning 

aitaks parandada otsustamise, prioriteetide seadmise ja aruandluse kvaliteeti.  

Juhul kui rakendataks tulemuseelarvestamise raamistikku, saaks põhimõtteliselt eelarve 

koostamisel lõimida soolise ebavõrdsuse vähendamise eesmärgid muudesse püstitatud 

eesmärkidesse, arvestada eelarve mõju eri soost rahvastikugruppidele, ja/või võtta arvesse 

nende erinevaid vajadusi. Nn. soopõhine eelarvestamine (gender budgeting) on 

põhimõtteliselt eelarve analüüs sugupoolte aspektist, meetod, mida kasutatakse edukalt 

mõnedes EL liikmesriikides.  

 

Eelarvete ja majanduspoliitika soolise mõju hindamise eesmärk on muuta nähtavaks ja 

paremini mõistetavaks majanduslikke ressursse puudutavate otsuste erinev mõju naistele ja 

meestele ( tütarlastele ja poistele),  arvestades nende erinevat positsiooni tööturul, 

hoolduskohustuste raames ja ühiskonnas tervikuna. Erinevatest tingimustest ja olukordadest 

tulenevad ka erinevad vajadused, mida sotsiaalpoliitikas tuleb arvesse võtta.  Mõnikord võib 

olla  põhjendatud ressursside võrdne jagamine naiste ja meeste vahel, aga mõnel juhul võib 

soolise võrdõiguslikkuse edendamise aspektist olla vajalik suunata rahalisi ressursse rohkem 

ühe soo vajadustest lähtuvalt..  
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5. Strateegia „Säästev Eesti 21“  arengute ja soolise võrdõiguslikkuse 

arengute seire ja indikaatorid  
 

Statistikaameti poolt kogutavates säästva arengu näitajates on sugu sotsiaaldemograafilise 

tunnusena olemas ja indikaatoris ka arvestatud (nt. kultuurisektori töötajad, töötuse määr soo 

järgi, naiste-meeste osakaal loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalade lõpetajate hulgas, 

oodatav eluiga ning tervena elatavad aastad ja kogu tervisenäitajate pakett, suhtelise vaesuse 

määr, enesetapud, haridussüsteemist väljalangenud jms.), aga enamasti ei tõlgendata andmeid 

soolise ebavõrdsuse või kehtiva sooideoloogia ning soorollihoiakute võtmes. Samas puuduvad 

andmed kuritegevuse ohvrite, liiklusõnnetustes hukkunute, väär- ja kuritegude toimepanijate, 

mürgistuse tagajärjel hukkunute soo kohta.  

Sidusa ühiskonna alateema „võrdsed võimalused― puhul ei selgunudki näiteks, milliste 

elanikkonnarühmade võimaluste võrdsust mõõdetakse.
64

   

Statistikaameti poolt koostatavad jätkusuutlikkuse indikaatorid on avaldatud kogumikes
65

, 

nende põhjal on välja arendatud ka veebipõhine näidikulaud, 
66

 mis esitab näitajaid Euroopa 

riikide ja Eesti maakondade ning kohalike omavalitsuste kohta kaartidel ja 

paremusjärjestustena. 

 

Kuna SE 21 eesmärkidega seotud valdkondades teostavad seiret erinevad institutsioonid (nt. 

Vabariigi Presidendi kantselei juures asuv sihtasutus Eesti Koostöö Kogu korraldab 

Inimarengu aruande koostamist, Majandus‐ ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas 

tegutsev Eesti Arengufond teeb arenguseiret majanduse arengule, Keskkonnaministeeriumi 

info‐ ja tehnokeskus teeb siseriiklikku keskkonnaseiret ja vastutab aruandluse eest Euroopa 

Keskkonnaagentuurile jne.), pole sellise horisontaalse teema nagu sooaspekti lisamine 

seireprotsessi indikaatoritesse veel ei teadvustatud ega omaks võetud.   

 

Nii ongi Eesti olukorras, kus tema arenguid sooliselt tasakaalustatuma ühiskonna ja suurema 

demokraatia poole mõõdetakse küll rahvusvaheliselt nii globaalsel kui Euroopa ja Euroopa 

Liidu tasandil, aga siseriiklikult mitte. Soolist ebavõrdsust kirjeldavad andmed avaldatakse 

teadusuuringutes, kogumikes, statistikaväljaannetes, mis sageli jäävad otsustajate poolt 

märkamata. 

 

Eesti on kaks aastakümmet olnud avatud välismaailmale, kes meie ühiskonna arenguid 

pidevalt jälgib. Ja mitte ainult emotsioonide ja arvamuste, vaid faktide, andmete ja 

mõõdetavate indikaatorite abil.  

 

Naiste ja meeste suhtarv poliitiliste ja majandusotsuste tipptasandil on üks 

rahvusvaheliselt enamjälgitavaim indikaator, mis mõõdab ühiskonna arengutaset. Naiste 

                                                           
64

 Euroopa Liidus pikka aega kasutatud väljend „Equal opportunities― sisaldas kuni 2000-aastate 

keskpaigani naiste ja meeste võimaluste võrdsust, alates tähelepanu pööramisest vähemusgruppidele, 

kasutatakse väljendeid „gender equality― sugude võrdsuse ja „võrdseid võimalusi― vähemusgruppide 

võrdse kohtlemise diskursuses.  
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vähest osa ühiskonnaelus, sh poliitikas, tõlgendatakse ajaloolistest ja sotsiaalkultuurilistest 

teguritest tingitud mahajäämusena, demokraatia puudumisena. 

 

Eesti ja maailm 

 

Globaalsel tasemel kasutatakse riikide võrdlemiseks erinevaid indekseid, mille alusel 

koostatavad pingeread näitavad, kuivõrd hea ning turvaline on ühes või teises riigis elada, aga 

mille alusel kujunevad ka hoiakud ja suhtumised riikidesse.  

 

Naiste staatuse ja olukorra mõõtmine   
 

Rahvusvahelise vaesuse vähendamise ja soolise õigluse teemadele keskendunud võrgustiku  

poolt koostatav Gender Equity Index (GEI)Eesti olukorda ei peegelda. Sugudevahelise 

õigluse indeksi ( GEI) arvutamisel lähtutakse hariduse ja tööelu näitajatest ning naiste 

võimalustest otsustusprotsessides ( naiste reaalne mõjuvõim ühiskonnas.). 

 

ÜRO inimarengu aruande inimarengu indeksit teatakse laialdaselt. Lisaks kasutab näiteks 

ÜRO sooaspekti arvestavat inimarengu indeksit (GDI), et mõõta soolist ebavõrdsust naiste ja 

meeste oodatavas elueas, haridustasemes ning sissetulekutes.  

 

Samalaadsetele näitajatele toetub ÜRO Arenguprogrammi poolt koostatav soolise 

ebavõrdsuse indeks (GII). Lähiajal lisatakse inimarengu indeksile ka looduskeskkonna ja 

soomõõde– soolist ebavõrdsust peetakse üheks inimarengut takistavaks teguriks.  

 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni indeksiga püütakse sügavamalt analüüsida 

sotsiaalsete institutsioonide (perekond, õigus, tavanormid, kultuur, eelarvamused-hoiakud 

jms.) seost soolise ebavõrdsusega (OECD vastav andmebaas ja iga-aastaselt avaldatav  

aruanne (SIGI )). 

 

Uuringu- ja analüüsifirma Economist Intelligence Unit koostatud naiste majanduslike 

võimaluste indeks (WEOI) rakendab erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks 

Maailmapanga, ÜRO, Rahvusvahelise Tööjõu Organisatsiooni (ILO), Maailma 

Majandusfoorumi (WEF) ja OECD kogutud andmeid, millele lisanduvad ettevõtte enda 

analüütikute ja kaastöötajate loodud uued indikaatorid. Kokku hõlmab indeks 113 riiki. 

Näitajad toetuvad kehtivatele seadustele ja normidele, mis mõjutavad naiste osalemist 

tööturul, ning sotsiaalsetele institutsioonidele (perekond, haridus,) millest sõltub nende 

majanduslik osalemine. Selles on viis mõõdet: tööpoliitika ja selle praktikas realiseerumine; 

naiste majanduslikud võimalused, sh. juurdepääs rahastamisele; haridus ja koolitus; naiste 

õiguslik ja sotsiaalne staatus; üldine majanduskeskkond.  

 

Mõlema soogrupi ja soosüsteemi mõõtmine 

 

Mõlemale soogrupile ja soosuhetele on keskendunud Maailma Majandusfoorumi poolt 

koostatav globaalne soolise lõhe indeks (GGI). Selles võrreldakse naiste ja meeste vahelisi 

erinevusi neljas põhivaldkonnas: võimalused ja osalemine majanduselus ning poliitiliste 

otsuste tegemisel, hariduselu, tervislik seisund ning oodatav eluiga.  

Eestis on sugude võrdsuse näitajad paremad hariduse ja tervise vallas, kehvemad 

majanduselus ning väga tagasihoidlikud poliitikas. 
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Indeksi alusel järjestatakse 115 riiki. Maailma Majandusfoorumi globaalse soolise 

ebavõrdsuse indeksi (Global Gender Gap Index lühidalt GGG-indeks) põhjal koostatavas 

edetabelis on Eesti 2006. aasta 26. kohalt 2009. aastaks langenud 47. kohale, jäädes EL-i 

liikmesriikide hulgas keskmisele positsioonile. Ida-Euroopa maadest on Eestist eespool Läti, 

Leedu ja Sloveenia.  

 

Rahvusvahelised võrdlustabelid pole küll kuigi täpsed ja ei arvesta paljuski kõiki aspekte, aga 

näitavad ära  põhilised puudused ja takistused soolise võrdsuse saavutamiseks ning lubavad 

oma riigi edenemist-seisakut hinnata.   

 

Euroopa Liit arengute jälgijana 

 

Globaalsete mõõtmissüsteemide puuduseks on sageli regionaalsete eripärade eiramine, 

seetõttu on Euroopa Liidu agentuuri, Soolise võrdõiguslikkuse instituudi poolt alustatud 

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeksi väljatöötamist. Indeksi põhifunktsiooniks oleks 

näidata, kui võrdselt on liikmesriikides sugude vahel jagunenud tasuline töö, raha, mõjuvõim, 

teadmised ja aeg (tasusta töö). Latt tõuseb seega kõrgemale globaalsete indeksite omast, aga 

ühtlasi on eesmärgiks hinnata ka meeste olukorra näitajaid.  

 

Soolise võrdõiguslikkuse arenguprotsessi jälgimiseks liikmesriikides koostab Euroopa 

Komisjon iga-aastaseid aruandeid Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Sotsiaal- ja 

Majanduskomiteele ja Regioonide Komiteele.  

Nendes võrreldakse arenguid poliitikas ja õigusloomes, aga tuuakse ühtlasi ära ka 

strateegilised väljakutsed ja suunised edasiseks tegevuseks. 

 

Liikmesriikide sotsiaalse olukorra jälgimiseks konkreetsetes ühiskonnaelu valdkondades 

kasutatakse Euroopa Liidu Nõukogu1 kinnitatud indikaatoreid
67

 Need indikaatorid lähtuvad 

1995. aastal toimunud Pekingi konverentsil püstitatud eesmärkidest ja võimaldavad igal riigil 

hinnata oma arengut ja eesmärkide saavutamiseks rakendatud poliitikate efektiivsust.  

 

Just soolise võrdõiguslikkuse mõõtmise indeksid,  nagu ka EL indikaatorid, näitavad Eestit 

pigem ―vaese ja väetina‖, demokraatiat alles ülesehitava post-kommunistliku riigina, kus 

inimõiguste põhimõtteid ei mõista veel ei otsustajad ega tavainimesed. Statistika toob esile ka 

paradoksid: ei Eesti naiste kõrge tööhõive ega kõrge haridustase too kaasa nende 

väärtustamist tööturul samuti esindatust poliitiliste või majandusotsuste tegemisel.  

 

Võime erinevates tabelites leida Eestit väga erinevatel kohtadel, aga kõikide 

indeksisüsteemide puhul on edetabeli eesotsas just riigid, kus naiste ja meeste võrdsus on 

selgesõnaliselt väljendatud riiklik eesmärk ja selle nimel rakendatakse reaalset poliitikat (kõik 

Põhjamaad, Uus-Meremaa, Saksamaa, Belgia, Holland, aga ka Kanada, Austraalia, 

uustulnukana Hispaania).  
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Kokkuvõte ja järeldused 
 

T.H.Ilves: 

“Kui tahame end määratleda 21. sajandi 

demokraatliku Euroopa riigina, siis peame 

teadlikult tegelema ka soolise võrdõiguslikkuse 

ja ajas üha muutuvate soorollide teemaga”.  

   Teel tasakaalustatud ühiskonda II, 2010 

 

 

1. Strateegia Säästev Eesti 21 eksperdid väidavad, et arengukiirendus liikumiseks kõigi 

eesmärkide suunas eeldab uute arengufaktorite teadlikku sissetoomist ja jõulist kultiveerimist. 

Üheks selliseks on kahtlemata sooperspektiiv ja soolise ebavõrdsuse vähendamisele, 

diskrimineerimise vältimise ja sallivuse suurendamisele suunatud meetmed. Tegemist ei ole 

kahe ühiskonnagrupi vastandamise või võitlusega, vaid ühiskonna ühe süsteemi – soosüsteemi 

– moderniseerimisega, inimestele vabamate valikuvõimaluste loomisega, ja nii 

majanduskeskselt kui see ka ei kõla – inimressursi ratsionaalsema kasutamisega.  

 

2. Strateegia koostajad on lähtunud kaasaegsetest ühiskonnateoreetilistest käsitlustest, mis 

püüavad suhestada ja mõtestada lääneliku ühiskonnamudeli sotsiaalset, majanduslikku ja 

ökoloogilist arengut, selle riske ja väljakutseid (U. Beck, A. Giddens, M. Castells jt), ometi on 

üks sotsiaalne struktuur – soosüsteem –, mille muutusi ja muutmist on vaja arvestada, 

käsitlusest kõrvale jäänud. U. Beck oma modernsuse käsitluses
68

pühendab näiteks terve 

peatüki muutunud ja muutuvatele meeste ja naiste suhetele peres, tööl, elukutsetes, 

mobiilsuses ja samas muutumatutele soorollidele ja soostereotüüpidele. Autor arutleb ka 

võimalike tulevikustsenaariumide üle („Tagasi tuumikperekonna juurde―, „Meeste ja naiste 

võrdsus―, „Teispool naise- ja meherolli―) ja loodab, et hakataks mõistma, et naised ja mehed 

ei ole soolises ebavõrdsuses ise süüdi, vallanduks ehk „poliitiline energia, mida muutusteks 

vaja on―. Soolise kihistumise olemust on avanud A. Giddens, sooline ebavõrdsus on 

kujunenud kaanoniks sotsioloogiaõpikutes. Pea inimpõlve kaugusele vaatavas strateegias 

oleks soolise ebavõrdsuse ja sooideoloogia küsimuste käsitlemine olnud ülimalt asja- ja 

ajakohane.  

Võib küll oletada, et see on teadlikult välja jäetud, arvestades, et nii arengueesmärkide sisu 

kui sõnastus peavad vastama Eesti ühiskonna enamiku ootustele ja arusaamadele Eesti 

tulevikust. Eestis peab aga soolist ebavõrdsust levinud nähtuseks vaid 42 % elanikest. 
69

 

3. Sissejuhatuses viidatakse nt. muu hulgas traditsioonilise peremudeli transformatsioonile 

erinevateks (indiviidikesksemateks) mudeliteks, aga eesmärkides ei selgu, kas tuleks taotleda 

näiteks indiviidide majanduslikku sõltumatust ( seega siis ka nt. soolise palgavahe 

vähendamist vms.) 

4. Nagu strateegias on sõnastatud, kujuneb sotsiaalne innovatsioon ehk ühiskonna uuenemine 

samaväärseks tehnilisega, põhimõtteks on: kui (ühiskond) ei uuene, jäädakse maha. Seega 

tuleb tõsisemalt suhtuda nendesse rahvusvahelistesse kokkulepetesse, mis on suunatud 
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ühiskonna moderniseerimisele, sh. sugude võrdsuse taotlemisele. Strateegia autoridki 

eeldavad, et jätkusuutlik arengumudel Eesti jaoks on võimalik, sobitudes globaalsesse 

arengusse, mitte püstitades maailmas toimuvat ignoreerivaid või neile vastanduvaid 

eesmärke. 

5. SE 21 koostajad näevad, et jätkusuutlikkuseks on muu hulgas vaja hästitoimivat 

demokraatiat, tugevat kodanikeühiskonda, professionaalset riigiaparaati, rahvuslike huvide 

defineerimist ja nende kaitsmist, rühmadevahelist võrdõiguslikkust. Sõnastusest ei selgu, kas 

mõeldakse siin naiste ja meeste võrdõiguslikkust – kahe suurema grupi õiguste, kohustuste, 

vastutuse ja võimaluste võrdsust – või kasutatakse „võrdõiguslikkuse― mõistet sõna „võrdsus― 

asemel käibele läinud asendussõnana. Igal juhul on sotsiaalsete rühmade ebavõrdsuses nähtud 

barjääre ühiskonna arengule, sidususele, kaasatusele. 

6. Strateegia koostajad märgivad, et pikaajaline viibimine EL viimaste riikide hulgas on Eesti 

jaoks selgelt destruktiivne. Just soolise võrdõiguslikkuse indikaatorite osas (nais- ja 

meestöötajate palgalõhe, naiste ja meeste osakaal kolmanda astme hariduses, tööturu 

horisontaalne ja vertikaalne sooline segregatsioon, naiste arv suuremate ettevõtete 

juhtorganites, erinevus naiste ja meeste oodatavas elueas, suurim lõhe naiste ja meeste 

vaesuses) paistab Eesti viimane või eelviimane koht välja juba aastaid. Lisaks on Eestile 

iseloomulik kõige väiksem koolimeeldivus ja kõige kõrgem koolivägivalla tase, Eesti 

õpetajate rahulolunäitajad on ühed madalamad maailmas ja õpetajate eneseusalduse poolest 

on Eesti rahvusvahelises võrdluses viimaste hulgas.  

 

7. Edaspidi tuleks teadlikumalt arvestada euroopalike suundumustega. Euroopa Liidu soolise 

võrdõiguslikkuse poliitika konkreetseteks eesmärkideks on arendada ja parandada esindus- ja 

osalusdemokraatiat, saavutada üksikisikute majanduslik sõltumatus, võidelda naiste õigusi, 

vabadust ja inimväärikust piiravate nähtustega ning määratleda hariduse, teaduse ja meedia 

sisu ning funktsioonid ühiskonna moderniseerimisel – sooliste eelarvamuste ja stereotüüpide 

vähendamisel. 

 

7.1.Indiviidide majandusliku sõltumatuse saavutamiseks on vaja luua võrdsed võimalused 

tööturul, toetada töö- ja pereelu ühitamist, võidelda naiste vaesumisega, mis sageli piirab laste 

võimalusi, vähendada soolisi palgaerinevusi ja kindlustada mõlemasse soogruppi kuuluvate 

inimeste hea tervis. 

 

7.2.Ühiskonna moderniseerimiseks on oluline märgata ja vältida müüte, soostereotüüpe, 

mõttestampe, analüüsida ning mõista sotsiaalsete protsesside ja soolise kihistumise põhjuseid 

ning soodustada meeste ja naiste uute identiteetide kujunemist, et nad saaksid iseenda elu 

juhtijateks, vabade valikute langetajateks, otsustajateks, juhtideks jne. 

 

Kogu kontseptsiooni keskmes on inimene ja tema areng – iga inimese pikk sisukas ja suure 

valikuvabadusega elu. 

 

8. Soolise ebavõrdsuse vähendamine nõuab konkreetseid samme igal tasandil otsustajatelt ja 

valdkondlikelt spetsialistidelt. Rahvusvahelise kogemuse põhjal on tulemuslik nn. 

sootundlik/sooteadlik lähenemine sotsiaalsete gruppide olukorrale kogu elukaare ulatuses 

ning erinevate tasandite (makro-, meso- ja mikrotasandi) sootundlike meetmete samaaegne 

rakendamine, seades esiplaanile madalama staatusega ja haavatavate gruppide võimestamise 

ja nende suutlikkuse arendamise. Keskendumine kogu rahvastikule ei vähenda sotsiaalset 

ebavõrdsust, vaid reeglina suurendab seda veelgi. 
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See langeb kokku strateegias SE 21 püstitatud eesmärgiga muuta poliitilised ja 

administratiivsed otsused teadmispõhiseks.  

 

10. Teadmispõhise poliitika väljatöötamist reguleeriks nn. tulemuspõhise eelarvestamise 

rakendamine, millesse on soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärgid sisse lõimitud 

 

11. Statistiliselt keskmised näitajad või kogu elanikkonda iseloomustavad andmed ei ava alati 

kogu tõde. Näiteks võivad aegridade stabiilsed keskmised varjata naiste ja meeste olukorra 

erinevaid arenguid. Ilma soo järgi liigitatud statistika ja andmeteta ei saa teada, kuidas 

meetmed ja otsused mõjutavad naisi ja mehi. Põhireegliks peab kujunema, et kõik 

isikuandmed kogutakse ja analüüsitakse ka soo lõikes. Sugu on üks inimesi eristav kategooria, 

nagu vanus, haridustase või elukoht, ja seda on vaja kõikide strateegiate, arengukavade, 

poliitikate ja meetmete puhul arvesse võtta.  

.  

12. Kuna SE 21 üheks põhimõtteks on, et Eesti on jätkusuutlik, kui toimub ühiskonnas selgelt 

tajutav, mõõdetav ja kooskõlaline liikumine kõigi nelja eesmärgi suunas. Põhimõte eeldab 

arengute mõõtmist ja tulemustest teavitamist – , seega on vaja kõikide sotsiaalstatistiliste 

andmete esitamine sugude lõikes. Soolise ebavõrdsuse märkamiseks ja edasiseks 

analüüsimiseks on vaja rakendada soomõjude hindamist, selleks omakorda laia valikut 

keskkonna ja säästva arengu alaseid sootundlikke indikaatoreid.  

13. Kui Eesti arengukoostöös
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, mis paljuski on suunatud teiste riikide jätkusuutlikkuse 

arendamisele, peetakse silmas, et oleks järgitud inimõiguste kaitstust, soolist võrdõiguslikkust 

ja keskkonnasäästlikkust, tuleks samu põhimõtteid rõhutada ka SE 21 täiendamisel ja 

eesmärkide täpsustamisel Eesti enda jaoks.   

Sooline ebavõrdsus ja sooline kihistumine on struktuursed ilmingud, mille muutmine ja 

tasakaalustamine ei ole üksikisikute või -gruppide võimuses, vaid millega ühiskonna 

moderniseerimise nimel peavad tegelema kõik osapooled. Soolist ebavõrdsust vähendama 

ning naiste ja meeste õiguste, kohustuste, vastutuse ja võimaluste võrdsust edendama on 

kohustatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kõigis oma poliitikates. 

14. Eesmärgid on sageli üldised ja oma olemuselt idealistlikud: näiteks elukvaliteedi tõstmine, 

majandusliku ebavõrdsuse vähendamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine, etnilise ja 

rassilise diskrimineerimise kaotamine, keskkonnasaaste vähendamine, rahu ja isikuvabaduse 

tagamine jne. Üldisemat laadi põhimõtted moodustavad raamistiku kitsama poliitika 

kujundamiseks . Näiliselt sooliselt neutraalne majandus-, haridus-, teadus- või 

sotsiaalpoliitika mõjutab naisi ja mehi, poisse ja tüdrukuid erinevalt. Mõju ei tohiks aga 

suurendada ebavõrdsust õigustes, kohustustes, vastutuses ja võimalustes Selleks, et seda kõike 

SE 21 alamal olevad strateegiad ja tegevuskavad ka arvestaksid, peaks olema võrdsuse, 

õigluse ja inimõiguste kaitstuse põhimõte kirjas ka nn. katusstrateegias.  
 

15. Eesti kultuuriruumi elujõulisuse saavutamise põhimehhanismideks on 

konkurentsivõimeline haridus ning uute tähenduste ja tõlgenduste tekkimise stimuleerimine, 

eestlaste maailmapildi moderniseerimine. Ühiskonna soolise struktuuri, selle olemuse ja 

taasloome mõjude mõistmine, analüüsimine, nendest teavitamine eeldab võimet kultuurilist ja 

sümbolilist keskkonda kriitiliselt analüüsida ja hinnata, mõistmaks, millised muutused 

vajavad kiirendamist.  
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16. Sooaspektide integreerimisel strateegias sõnastatud teise eesmärki tuleks arvestada, et 

heaolu saavutamine sõltub suurel määral sellest, kuivõrd suudetakse ületada sooline 

segregatsioon hariduses kui üks tööturu jäikust mõjutav ilming, tasakaalustada soolisi 

palgaerinevusi, sujuvalt ühendada töö- ja pereelu ning olla vaba vägivallast. 

 

17. Sooaspektide integreerimisel strateegias sõnastatud kolmandasse eesmärki on oluline 

rõhutada, et sidususe saavutamise eeltingimuseks on inimeste mittediskrimineerimine, võrdse 

kohtlemise normide järgimine, inimese hindamine tema isiklike oskuste, omaduste ja 

saavutuste, mitte iganenud soostereotüüpide või muude eelarvamuste alusel.  

 

18. Sooaspektide integreerimisel strateegias sõnastatud neljandasse eesmärki peab tulevikus 

rohkem tähelepanu pöörama järgmistele aspektidele:  

 naised ja mehed ei ole keskkonnaprobleemide tekitamisega ühepalju seotud; 

 keskkonnapoliitika meetmed mõjutavad naisi ja mehi erinevalt; 

 naiste kogemused, oskused ja eesmärgid erinevad meeste omadest. Naistel oma 

eripäraste seisukohtade ja oskustega peaks olema rohkem sõnaõigust ja olulisem roll 

keskkonnaalastes otsustus- ja korraldusprotsessides. 

 

 

 


