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Eessõna asemel
Mari-Liis Sepper 

2015. aasta suvel toimus Tallinnas võrdõigus-
voliniku kantselei korraldatud ja Norra toe-
tuste abil akadeemiline konverents „Saatused 
ja staatused: soolisuse mõtestamine postsot-
sialistlikus Eestis“, mis tõi kokku hulgaliselt eri 
valdkondade teadlasi. Konverentsi peaesine-
jad olid professor Toril Moi USAst, professor 
Madina Tlostanova Venemaalt ja professor 
Tiina Ann Kirss Eestist. Valik selle konve-
rentsi ettekannetest ilmub käesolevas Ariadne 
Lõnga erinumbris.

Konverentsi mõte sündis 2011. aastal. Alg-
selt pidi see koonduma ümber subjektsuse ja 
naissubjekti küsimuse ning pakkuma siin-
setele nais- ja soouurijatele oma teoreetiliste 
tööde esitlemise ja arutelu platvormi. Mitmel 

põhjusel eemaldus aga konverentsi kont-
septsioon sellest mõttest, mh. ka seetõttu, et 
Eestis või eesti keeles loodavat feministlikku 
ja soouurimuse originaalteooriat on napilt. 
Mis ei tähenda aga, et tuumküsimused ei 
oleks relevantsed. Ka mullusuvise konverentsi 
ettekannetekutsele vastanute teese vaagides 
pidi akadeemiline komitee, koosseisus Tiina 
Ann Kirss, Raili Marling, Eve Annuk, Helen 
Talalaev ja allakirjutanu, uuesti küsima: kes 
või mis on soouurimuse objekt? Kas naiste  
uurimine või naiste tehtu, mõeldu ja kirjutatu 
uurimine kvalifitseerub alati naisuurimuseks? 
Kui ei, siis mis on kriteeriumid, mida silmas 
pidada? Need küsimused said toona ühekord-
selt vastatud, kuid ootavad taasmõtestamist. 
Ka mitmed konverentsiettekanded ja siinses 
erinumbris avaldatud artiklid kutsuvad üles 
kirjutama omamaist feministlikku uurimust, 
kriitikat ja teooriat, et paremini lahti mõtes-
tada ühiskonda ja selles leiduvaid feminist-
likke praktikaid.  

Lugesin konverentsi eel uuesti prosaisti ja 
ajakirjaniku Helmi Mäelo esmakordselt 1957. 
a. ilmunud raamatut „Eesti naine läbi aegade“, 
sest tahtsin mõtiskleda, kui mitmekesine ja 
pikk on olnud Eesti feminismide ajalugu ning 
kuhu oma traditsiooniga kuulume. Raamatus 
on näiteks Carl Robert Jakobsoni õe, kodu-
kooliõpetaja diplomiga Natalie Johanson-
Pärna meenutused. Ta on esimene eesti naine, 
kes asus võitlema tütarlaste haridusküsimuse 
eest ning kõneles sellel teemal avalikult 1882. 
a. Eesti Kirjameeste Seltsis. Arvatavasti oli ta 
ka esimene eesti naine, kes kõnepulti astus. 
Ta ise oli sel puhul väga arg ja alustas oma 
kõnet: „Palun teid mitte võeriti minu peale 
vaadata, et, kui naisterahvas, olen julgenud 
kõnetooli astuda ja ühe seltsi ees avalikult 
kõnelda, mis seni ajani meie maal üksi meeste 
asi on olnud.“ (H. Mäelo, Eesti naine läbi 
aegade. 1999,Varrak, lk. 34) Tsitaadi kõrval 
on minu poolt 15 aastat tagasi, mil esimest 
korda Mäelo teost lugesin, kritseldatud ääre-
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märkus: „Masendav!“ Nõnda enesestmõiste-
tavalt ja vankumatult olin kindel naiste intel-
lektuaalsetes võimetes ja naiste ning meeste 
võrdse ühiskondliku väärtustamise vajadu-
ses; ja, nagu tagantjärele võin enesekriitiliselt 
järeldada, vähe selle üle mõtteid mõlgutanud, 
kui palju oli Johanson-Pärna teeneid selles, 
et sajand hiljem Tartu ülikoolis „naisterah-
vana“ õigusteadust eesti keeles õppida sain. 
Minu reaktsioon ei ole mõistagi ainulaadne. 
Eesti esimene naisõiguslasest õigusteadlane 
Vera Poska Grünthal, kes nagu Mäelogi on 
kirjutanud naisliikumisest raamatu, kirjutab 
1913. aastal 15-aastasena oma päevaraamatus: 
„Ise tahan astuda õigusteaduskonda, olgugi et 
naistel veel õigusi pole juristina töötamiseks. 
Isa aga väidab, et siis kui lõpetan, on naistel 
õigused käes. Lugesin ajakirjast „Probuzhde-
nie“, et naisjuristid pole soovitavad, sest nad 
võivad oma võluva välimusega mõjustada 
kohut! Milline lollus!“ (V. Poska Grünthal, 
Jaan Poska tütar jutustab: mälestusi oma isast 
ja elust vanemate kodus. 1969, Orto, lk. 27)

Viidatuga tahan meenutada, et naisliiku-
misel ja feminismil on Eestis arvestatav aja-
lugu ning palju sellest, mida endiselt kõneleme 
sugude ebavõrdsuse ebaõiglusest, on olnud 
ajakohane juba pikka aega ning ka juba kellegi 
poolt sõnastatud. Tänu Helmi Mäeolole, Vera 
Poska-Grünthalile, Sirje Kivimäele, Sirje 
Tamulile, Anu Raudsepale, Eve Annukile ja 
paljudele teistele on meil lisaks oma feminis-
midele ka naisõigusluse ajalookirjutuse tradit-
sioon, mis läheb ajaloos tagasi 70−80 aastat. 
Arvan, et seda on oluline teada, kui soovida 
mõtiskleda naisõigusluse või soouuringute 
põlvnemise üle siinmail. 

Mullu toimunud konverentsi pealkiri oli 
sõnastatud teadlikult nüüdis-Eesti soolisuse 
mõtestamist ühe konkreetse koha ja aja mõõt-
mega konteksti paigutades − nimelt postsot-
sialistlikkusse. Konverentsil esines professor 
Madina Tlostanova, kelle mõtted aitavad 
meil end positsioneerida postsotsialistlike 

feminismide seas. Tihti ka Eestis sõnastatud 
mõtte kohta, et feminism on importidee, ütles 
Tlostanova järgmist: „Mõte, et feminism sai 
postsotsialistlikes riikides alguse alles pärast 
Nõukogude võimu kokkukukkumist ja ainult 
läänest sissetooduna, on alavääristav ja üle-
olevalt positsioonilt lähtuv idee. See kustutab 
meie oma kogemuse ja ajaloo, määrates meid 
igaveseks mahajääva tagaajaja rolli.“ (M. Tlos-
tanova, Feminism on Venemaal sõimusõna. 
Sirp, 29. V 2015)

Tõepoolest, kuidas sobitada ettekuju-
tusega, et feminism on Eestisse 1990ndatel 
toodud idee, fakti, et 1935. aastal loodi Kodu-
majanduskoda, millega tunnistati koduses 
majapidamises tehtav töö võrdväärseks teis-
tes majandusharudes tehtavaga. Perenaiste 
laiaulatuslikku ja vastutusrikast tööd tunnis-
tati elukutsena ja selle kutse esinduseks ning 
huvide kaitseks loodigi kodumajanduskoda. 
Seda sündmust võib iseenesest pidada ambi-
valentseks, sest erinevad feministlikud kool-
konnad on kriitiliselt suhtunud institutsioo-
nidesse, mis positsioneerivad naisi eelkõige 
kodusfääris. Väidan aga, et tegu on võibolla 
ühe esimese katsega juurutada siin sootund-
liku eelarvestamise ühte alusmõtet. 

2011. aastal andis võrdõigusvoliniku kant-
selei välja minu ja teise toimetaja Liivi Pehki 
hinnangul esimese eestikeelse sootundliku 
eelarvestamise käsiraamatu „Riigieelarve 
naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvesta-
mine avalikus sektoris“. Raamatu autori Sheila 
Quinni mainitud idee, et riigiraha kasutami-
sel võiks poliitikameetmete ja riigieelarve 
soolise mõju analüüsi käigus arvestada tasus-
tamata hoolitsus- ja majapidamistööde puhul 
meeste ja naiste erineva panusega, tundus 
revolutsiooniline ning me otsustasime, et see 
ei ole midagi, millega me sootundlikku eelar-
vestamist Eesti poliitilisele eliidile tutvustame. 
Kodumajanduskoja 1930ndatel sõnastatud 
eesmärkide valguses ei ole see aga revolutsioo-
niline mõte, vaid taasavastatud vana. 
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Tulen tagasi Tlostanova juba ülal viidatud 
intervjuu juurde, kus ta ütleb: „Me vajame 
hädasti oma põlvnemislugu, sest see võimal-
daks meil vabaneda pikaajalisest koloniaalsest 
sõltuvusest lääne feminismist, hirmust sõnas-
tada omaenda teoreetilisi mudeleid, selleks et 
jätkata kirjeldavate ja tuletistekstide loomist.“ 
Ma nõustun sellega, kuid tahan selle kõrval 
rõhutada konteksti, milles praegu interdist-
siplinaarne soouurimus Eestis eksisteerib. 
Peamiselt asub see kõrvu mõne teise n.-ö. 
peateadusalaga, s.t. teadlane tegutseb oma 
teadusdistsipliinis ja kasutab isiklikust huvist 
feministlikke või soouurimuslikke meetodeid. 
Need meetodid on lõimitud paljudesse teadus-
aladesse, nagu näitas ka 2015. a. konverents, 
kuid ei ole esindatud kõikjal. Ehkki vajadus 
soolisuse teadusliku mõtestamise järele on 
Eestis suur, pole see kutsunud ellu püsivat 
nais- ja meesuuringute institutsiooni, kus 
saaks süvendatult õppida soouuringuid ning 
teha teadustööd. Nii Tartu kui ka Tallinna üli-
kooli juures on tegutsenud aastaid väiksemad 
keskused, kuid me ei ole sealmaal, kus saaks 
öelda, et soouuringutel on oma piisav institut-
sionaalne tugi ja raam. 

Püsivaim on 15 aastat ilmunud nais- ja 
meesuuringute akadeemiline ajakiri Ariadne 
Lõng, mis annab pildi tehtud uurimustöödest 
ja tegijatest selles valdkonnas, mis teadus-
aladesiseselt uurides ja publitseerides kaotsi 
läheks. Alles kujunemisel on ka eestikeelne 
soouurimuslike ja feministlike teooriatekstide 
korpus, mis on üks eeltingimus oma teoreeti-
liste mudelite sõnastamisele. 

Käesolev erinumber on üks samm teiste 
seas, mis aitab saada nais- ja meesuurijatel 
enesekindlamaks ning mõista nii akadee-
miliste kui ka vabaühenduste feminismide 
paljusust Eestis ning mõtestada seda laiemas 
Euroopa ja maailma kontekstis.

Siinses erinumbris rikastab Euroopa aja-
lookirjutuse traditsiooni Tiina Ann Kirsi 
artikkel, mis küsib, kes oli üle-eelmise sajan-

dipöördel Eestis August Bebeli „Die Frau 
und der Sozialismus“ ideaallugeja. Artiklis 
kontekstualiseeritakse Mihkel Martna Bebeli-
käsitlust ning suhtestatakse Bebeli ideestiku 
levikut mõnede radikaalsemate, sotsialistlike 
noorte naistega, keda on hiljem nimetatud 
1905. aasta naisrevolutsionäärideks. Autor 
kutsub ka uurima edasi, kuidas kujunesid 
naiste hariduse saamise ning vaimse enese-
teostuse võimalused 1905. aasta järellainetus-
tes ning hiljem Eesti Vabariigis.

Eve Annuki artikkel avab soodiskursusi 
Eestis nõukogude perioodil, mil ametliku 
soolise võrdõiguslikkuse retoorika varjus 
säilis patriarhaalne sooideoloogia, mida või-
mendas essentsialistlik ja biologistlik arusaam 
soolisusest. Autor leiab, et Nõukogude Eesti 
mõnevõrra eriline koht Nõukogude Liidus, 
mida kujundasid iseseisva riigi kogemus kahe 
maailmasõja vahel ning Eesti kui kõige „lää-
nelikuma“ liiduvabariigi kuvand, mõjutas 
omakorda soolisi diskursusi, kus segunesid 
nõukogulik soolise võrdõiguslikkuse retoo-
rika, eestluse ideoloogia, läänelikud mõjutu-
sed, puritaanlikkus seoses seksuaalsuse ja nai-
seks olemise bioloogiliste aspektidega. 

Anne Kulli artikkel vaatleb, mida on 
mõeldud nii religiooni kui perekonna all eri 
aegadel ja kust pärinevad ideed, mida sageli 
peetakse ajatuteks, pühadeks ja muutumatu-
teks.

Autor analüüsib Jeesuse ja ta järgijate 
suhtumist perekonda ning leiab, et valdav 
osa kristlikust ajaloost kinnitab, et müütiline 
„kristlik perekond“ on hiljutine ideoloogi-
line konstruktsioon, millel on väga vähe seost 
tegelike praktikatega sajandite vältel.

Merili Metsvahi süüvib Eesti perekonna 
ajalukku ning leiab, et enne 13. sajandit oli 
siinses ühiskonnas naise staatus küllaltki 
kõrge. Eesti sattumisega saksa kultuuri ja 
kristluse mõjuvälja hakkasid aga pärismaised 
maailmanägemise viisid taanduma või muu-
tuma. Kui paljudes eluvaldkondades naise 
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iseseisvus alates ristisõdijate vallutusest järk-
järgult vähenes, siis seksuaalses sfääris säilitas 
naine suhtelise sõltumatuse küllaltki kaua. 
Autor kasutab August Wilhelm Hupeli kirjel-
dusi talupoegade seksuaal- ja pereelu kohta 
ning jätkab mõtteliselt arheoloog Marika 
Mägi tööd, mis kangutab arusaama alates 
muinasajast Eesti aladel valitsenud patriar-
haalse ühiskonnakorra kohta.

Tänapäevases Eestis väga aktuaalse küsi-
muse, kuivõrd sobivad kokku neoliberalistlik 
mõte ja feministlikud eesmärgid, esitab Raili 
Marling. Ta juhib oma artiklis feministide, 
soouurijate ja sootundlike kodanike tähele-
panu diskursiivsetele strateegiatele, millega 
mõjutatakse avalikku diskussiooni, avalikku-
ses kujunevaid arvamusi ja väärtushinnan-
guid. Autor otsib artiklis vastust küsimusele, 
kas meie kasutame neoliberalistlikku keelt 
strateegiliselt või kasutab see meid.

Redi Koobak arutleb selle üle, mida tähen-
dab feminism praeguses Eestis ja kuidas on 
see välja kujunenud. Artiklis küsitakse: milli-
sena näevad end Eesti feministid ise? Milliste 
küsimustega nad tegelevad? Kas ja kuidas nad 
end lääne feministidega võrdlevad? Artikli 
lähtekohaks on intervjuud Eesti feministidega 
nende feministiks kujunemise lugudest.

Eraldi teemaploki moodustavad kogumi-
kus artiklid, mis käsitlevad naiste asendit aka-
deemilises maailmas. Endla Lõhkivi uurib, 
kuidas stereotüübid teaduses episteemiliselt 
toimivad, s.t. kuidas stereotüüpsed hoiakud 
indiviidide ja gruppide suhtes kanduvad üle 
teadustulemuste hindamisse ning hindamise 
kaudu toovad kaasa struktuurseid muudatusi 
teadusrühmades. Autor avab lugejale teadus-
kollektiivides kujuneva episteemilise ebaõig-
luse mõiste.

Marion Pajumetsa ja Triin Roosalu kirju-
tavad naistest „võõras akadeemias“ ehk sellest, 
kuidas tajuvad ja mõtestavad Kesk- ja Ida-
Euroopa päritolu naisteadlased soolist võrdõi-
guslikkust Rootsi ülikoolides.

Kai Part, Made Laanpere ja Hedda Lippus 
annavad oma artiklis ülevaate seksuaalvägi-
valla levimusest, riskirühmadest, toimepani-
jatest ja seksuaalvägivallaga seotud hoiakutest 
Eestis. Autorid viitavad rahvastikuküsitlusele, 
mis näitas, et seksuaalvägivald, sh. vägistamine, 
on Eestis levinud. 16–44-aastaste naiste hulgas 
oli kogenud uuritud seksuaalvägivalla liike 
kuni 11% vastajatest enne 18. eluaastat. Samas 
on levinud ohvrit süüdistavad hoiakud, eriti 
meeste ja muust rahvusest vastajate hulgas.

2015. aasta konverents ei keskendunud küll 
subjektsuse teooriale, kuid peaesineja Toril 
Moi andis oma ettekandes enda nägemuse 
soolisuse päritolu kohta, millele soouurin-
gute teoorias on viimastel aastakümnetel palju 
tähelepanu pööratud. Moi järgi on feminism 
vajalik nii kaua, kuni esineb seksismi, mille 
märklaud on just naine või mittenormatiivne 
mees. Ta nõustub Simone de Beauvoiriga, et 
naissubjektist peab samuti saama inimlikkust 
üldistav, mitte eristav või eitav subjekt. Seega 
ei ole sellist naist tema järgi veel sündinud 
ning enam kui sada aasta hiljem on ikka veel 
aktuaalne John Stuart Milli poolt 1896. a. kir-
japandu, et keegi ei saa vastata küsimusele, 
mis võib naistest saada, kuna mitte keegi ei ole 
veel näinud naisi, kellele oleks antud võimalus 
vabas ja võrdses maailmas vabalt areneda. (T. 
Moi, Naised: sugu, soolisus ja vabadus. Sirp, 
3. VII 2015) 

Jätkuvalt on seetõttu relevantne teha teadus-
likku uurimistööd feministlikkust vaatenurgast 
ja soouuringute meetoditega, nagu ka on Eesti 
nais- ja meesuurijatest teadlastel ja üliõpilastel 
vaja regulaarseid kokkusaamisi, mis tiivustak-
sid soouurimuslikku mõtet ning aitaksid luua 
omamaist teooriat ja ajalookirjutust. Loodeta-
vasti möödunud aasta konverents ja käesolev 
Ariadne Lõnga erinumber seda teevadki.

Head lugemist!
Mari-Liis Sepper
võrdõigusvolinik 2010−2015
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Velbaum 2008). Sarnased tendentsid – raskused 
töökeskkonnaga kohanemisel, identiteedikriis 
valitsevate stereotüüpsete hoiakute tõttu – ilm-
nesid ka Eesti humanitaarteadlaste töökesk-
konna kultuuri uuringus aastail 2010−2014. 
Viimases väljendusid eriti selgelt noorte nais-
teadlaste raskused töökeskkonda sobitumisel 
karjääri alguses. Ehkki teadust peetakse vald-
konnaks, kus loeb ainult töö kvaliteet, teaduses, 
kus eeldatakse objektiivsusetaotlust kõiges, on 
stereotüüpidel tulemuste hindamisel suur mõju. 
Intervjuud teadlastega on näidanud, et stereo-
tüübid on sügavalt juurdunud, nad mõjutavad 
karjäärivalikuid ja -otsuste tegemist. Näiteks on 
rahvusvahelises kirjanduses (Hasse, Trentemøl-
ler 2011; Wertheim 1997) kirjeldatud, et füüsi-
kutel kangastub vaimusilmas hea teadlase võrd-
kujuna mänglev riskialdis poiss, kes maailma 
klotsideks lammutab ja siis jälle kokku paneb. 
Sarnane stereotüüp ilmnes ka Eesti uuringutes 
(Velbaum jt. 2008; Lõhkivi, Velbaum 2008). Kui 
tuua teine näide füüsikakultuuri uuringust, siis 
head eksperimentaalfüüsikut nähakse stereo-
tüüpselt sepana, kes oma tugevate mehekätega 
toormaterjalile õige kuju annab, kes mõistes 
asjade tõelist olemust, kõike parandab või ise 
asju valmistab (Pettersson 2011; Velbaum jt. 
2008). Pealtnäha sooneutraalne näib olevat 
kuvand füüsikust kui tõele pühendunud vai-
mulikust (Hasse, Trentemøller 2011; Velbaum 
jt. 2008). Ent lähemal vaatlusel selgub, et tegu 
on patriarhaalset kultuuri põlistava ja seega 
naisteadlaste võimalustele ja valikutele tugevalt 
mõju avaldava kuvandiga, nagu on näidanud 
antropoloog Sharon Traweek (Traweek [1988] 
1992). 

Käesolevas artiklis ei käsitle ma niivõrd neid 
konkreetseid juba varasemates töödes ulatus-
likult vaadeldud stereotüüpe, kuivõrd uurin 
üksikasjalikumalt, kuidas stereotüübid teadu-
ses episteemiliselt toimivad. Seega keskendun 
ma ühele aspektile stereotüüpide toimimises 
teaduspraktikas, sellele, kuidas stereotüüp-
sed hoiakud indiviidide ja gruppide suhtes 

Soostereotüübid             
ja episteemiline       
ebaõiglus

Endla Lõhkivi

Sissejuhatus
Teaduse kui soolisustatud töökeskkonna 

alastes uuringutes on sageli kaasamise või väl-
jatõrjumise tegurite seas käsitletud stereotüü-
pide rolli (Wertheim 1997; Hasse, Trentemøl-
ler 2009; 2011; Pettersson 2011). Eestis aastatel 
2005−2008 rahvusvahelise koostööprojekti 
UPGEM (Understanding Puzzles in Gende-
red European Map) raames läbiviidud uuring 
näitas, et nii mõnigi võimekas noor naistead-
lane loobus teaduskarjäärist ebasõbraliku töö-
keskkonna ja stereotüüpsete teadlaskuvandite 
tõttu, millega oli raske samastuda (Lõhkivi, 
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kanduvad üle teadustulemuste hindamisse ning 
hindamise kaudu toovad kaasa struktuurseid 
muudatusi teadusrühmades. Tänapäeva teadus 
on suures osas projektipõhiselt rahastatud ning 
rahastuse saamine sõltub varasematele tulemus-
tele ning projektitaotlusele antud hinnangust. 
Neoliberaalses tulemusele orienteerituses eel-
datakse hinnangu objektiivsust. Seega ei tohiks 
projektitaotluse hinnangut mõjutada taotleja 
sooline ega poliitiline kuuluvus. Seetõttu huvi-
tabki mind, kuidas kujuneb olukord, et aja 
jooksul muutuvad episteemiliselt nõrgemaks, 
see tähendab erapooletul hindamisel madala-
malt hinnatuks, teaduskogukonnas sotsiaalselt 
nõrgemal positsioonil olevad teadlased, näiteks 
need, kes on vähemuses sooliselt või ealiselt 
või soo, ea ja veel mõne sotsiaalse parameetri 
kombinatsiooni tõttu või kes mingil muul moel 
erinevad teadusala sotsiaalsest peavoolust või 
stereotüüpsest kuvandist. Oma analüüsi rajan 
Alison Wylie (2011) ja Miranda Frickeri (2007) 
episteemilise ebaõigluse kontseptsioonile, 
kohaldades seda näidetele Eesti teaduskultuuri 
uuringutest. 

Esimeses osas põhjendan, miks on teadus-
filosoofilises plaanis oluline uurida soostereo-
tüüpe, kuidas nende olemasolu mõjutab tea-
dust. Teises osas käsitlen soolise ebavõrdsuse 
ilmnemist teaduses, selle vältimiseks mõnes 
arenenud riigis kasutusele võetud abinõusid ja 
nende tulemuslikkust. Kolmandas osas võtan 
lähema vaatluse alla teaduses kui töökeskkon-
nas toimuvad kultuurilised protsessid, milles 
realiseerub episteemiline ebaõiglus. Väidan, et 
stereotüübid toimivad töökeskkonna kultuuris, 
vaikimisi tehtavate valikute ja otsuste kaudu. 
Neljandas osas vaatlen mõningaid näiteid Eesti 
humanitaarteaduste kultuuriuuringust ja vara-
semast füüsikakultuuri uuringust.

Viiendas, kokkuvõtvas osas, näitan, et selle 
olukorra uurimiseks, kriitikaks ja muutmiseks 
on head väljavaated feministlikul vaatepunkti-
teoorial, mis võimaldab ühendada teoreetilise 
käsitluse kohaliku aktivismiga.

Uued teemad teadusfilosoo-
fias: miks kultuuri uurimine 
on oluline?
Kui traditsiooniline, tänaseks minevikku 

jäänud, teadusfilosoofia tegeles peamiselt tea-
dusliku meetodi formaalse kirjelduse sõnasta-
mise katsetega, püüeldes logitsistliku ja tehnilise 
teaduslikkuse määratluse formuleerimise poole, 
on praegu valdavaks muutunud nn. naturalisee-
ritud teadusfilosoofia eesmärgid palju laiemad. 
Teadusfilosoofia naturaliseeritus tähendab, et 
filosoofiat ei peeta enam rangelt aprioorseks, 
teadusajaloost, -sotsioloogiast, -antropoloogiast 
ja teistest empiiriliselt teadust käsitlevatest dist-
sipliinidest eraldiseisvaks, vaid, vastupidi, filo-
soofia ülesandena nähakse empiiriliste teaduse 
ja tehnika uuringute (ingl. k. science and tech-
nology studies, STS) kontseptuaalset analüüsi, 
teaduspraktika teoreetilist analüüsi, teadusfilo-
soofiast saab teaduse kriitilise eneserefleksiooni 
osa, teaduse enesemõistmiseks vajalik metadist-
sipliin (vt. nt. Rouse 1996).

Sellise lähenemise teoreetiliseks aluseks on 
vaade, et teaduslik ratsionaalsus on konteksti-
sõltuv, see on paigutunud ratsionaalsus, mille 
analüüsiks ja hindamiseks ei ole kohane ega või-
malikki rakendada universaalseid kriteeriume. 
Pigem tuleb kohalikku teaduslikku ratsionaal-
sust hinnata selle seesmise kooskõla alusel, selle 
järgi, kas seatud eesmärkide saavutamiseks vali-
takse kõige mõistlikumad toimimisviisid ning 
kas neid rakendatakse kohaselt (Giere 1988, 
7). Ei ole võimalik saavutada tegelikkuse üht ja 
ainuõiget, monistlikku, teaduslikku esitust, vaid 
teadlased loovad maailma eri aspektide kohta 
erinevaid, mingis osas paremini, mingis osas 
halvemini sobituvaid mudeleid. Kõik teaduse 
mudelid sõltuvad nende loojate eesmärkidest 
ja taustauskumustest, varasemast teadmisest ja 
kogemusest. Mudelid on määratletud teadaole-
vate loodusseaduste alusel ning nad sarnanevad 
tegeliku maailma objektidega mingis aspektis 
ja mingil määral (Giere 1988, 83). Teadlaste 
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taustauskumused sõltuvad nende maailmapil-
dist ning on seeläbi seotud nende sotsiaalse pai-
gutumisega (Longino 2004). Tänapäeva teaduse 
iseärasuseks on veel, et suurel osal uuringutest 
on otsesed sotsiaalsed tagajärjed, sest teadmis-
põhises majanduses tugineb tootmine, aga jär-
jest enam ka teenuste pakkumine ja inimeste 
elukorraldus teaduslikel uuringutel. Seega, 
teaduslikku uurimistööd ei saa käsitleda väär-
tusvabana, eraldi ühiskondlikest väärtustest, 
peamiselt kahel põhjusel: ühelt poolt mõjuta-
vad teadlaste uurimistegevust taustauskumused 
ning teiselt poolt on uurimistööl otsesemad või 
kaudsemad sotsiaalsed konsekventsid (Douglas 
2007). 

Teadusfilosoof Heather Douglas argumen-
teerib veenvalt, et muutunud teaduskäsitlusega 
peab kaasnema ka uus teadusliku objektiivsuse 
käsitlus, sotsiaalne objektiivsuse käsitlus, milles 
põhirõhk pannakse teadlaste interaktsioonile, 
kriitilisele kaasavale diskussioonile. Konkreet-
sed ettepanekud kriitilise diskussiooni käigus 
hoidmiseks esitas Helen E. Longino teaduse 
kui sotsiaalse tunnetuse käsitluses juba 1990. a. 
(Longino 1990). Hilisemates töödes on ta sidu-
nud oma transformeeriva kriitilise diskussiooni 
käsitluse, täpsemini sotsiaalsete väärtuste rolli ja 
sellest tulenevalt erinevate sotsiaalsete rühmade 
kaasamise vajadusega (vt. nt. Longino 2004). 
Samas on kaasamist toetavad või takistavad 
asjaolud seotud konkreetse teaduskontekstiga, 
töökeskkonna ja -kultuuriga, seega uuritavad 
empiiriliselt. Longino teadusfilosoofiline raa-
mistik vajab empiirilist sisendit teaduskultuuri 
uuringutest. Teiselt poolt võimaldab Longino 
teadusfilosoofia seletada kultuuriuuringute 
empiirilisi fakte ning kriitiliselt analüüsida tea-
duse töökorraldust. 

Teadussotsioloogide, -antropoloogide ja 
-filosoofide kasvav huvi teaduse kui kultuuri 
vastu tuleneb osaliselt sellest, et pärast teist 
maailmasõda on nii teadusrühmade sees kui 
nende vahel kasvanud teadlaste sõltuvus üks-
teisest (Traweek 1988; Fuchs 1992; Kitcher 

1993). Teadustöö on kollektiivse iseloomuga 
ning ühe uurimisrühma töö on aluseks teise 
tööle, kõike ei ole võimalik ise kontrollida ning 
järjest olulisem on teadlaste usaldusväärsus. 
Kuidas kujuneb suuremate uurimisprojektide 
puhul ülesannete ja hiljem tunnustuse jagu-
nemine, on seotud usaldusväärsuse loomisega 
rühmade vahel ja rühmade sees (Rolin 2002, 
Wagenknecht 2015). Selles mängib olulist rolli 
kommunikatsiooni korraldus töökeskkonnas. 
Stereotüüpsed teadlaskuvandid võivad kommu-
nikatsiooni takistada, nagu allpool näeme.

Kommunikatsioonihäirete vältimiseks ja 
erinevate taustauskumustega uurijate kaasami-
seks ei piisa siiski üksnes mitmekesisuse oluli-
suse deklareerimisest ja vastavate teaduspoliiti-
liste tegevuskavade koostamisest. Alison Wylie 
(2011) selgitab, miks vaatamata radikaalsetele 
muudatustele teaduskorralduses, ei pruugi tege-
likus teaduspraktikas erinevate sotsiaalsete rüh-
made esindajate kaasatuse olukord paraneda. 
Tuginedes kohaliku teaduse kui töökeskkonna-
alastele uuringutele ja aktivistide raportitele, 
tõdeb ta, et kiusamine ja tõrjumine on liikunud 
varasemast erinevale tasandile. Sama tendentsi 
märkasid mahuka uurimistöö tulemusel ka 
Etzkowitz, Kemelgor ja Uzzi (2000). Käesoleva 
artikli seisukohalt on Longino põhjendus kaa-
samise ja tõrjumise mehhanismide hoolika filo-
soofilise ja kultuurilise analüüsi vajalikkusest 
väga oluline.

Miks soolõime tegevuskavad 
ei ole andnud teaduses 
oodatud tulemusi?

Paljudes arenenud majandusega maades, 
kus on mõistetud, et naisteadlaste panus on 
oluline ja tuleb toetada naiste teaduskarjääri, 
on töötatud välja riiklikud tegevuskavad soo-
lise võrdõiguslikkuse toetamiseks teaduses. 
Nende tegevuskavade aluseks on olnud põhja-
likud uuringud, milles on tuvastatud erinevaid 
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ebavõrdsuse põhjuseid ja näidatud erinevaid 
naisteadlaste karjääri takistavaid asjaolusid. 
Kuid vaatamata tegevuskavadele ei ole nais-
teadlaste osakaal oluliselt kerkinud nendel 
teadusaladel, kus see ajalooliselt on olnud 
madal, näiteks insenerialadel ja füüsikalistes 
teadustes (vt. nt. Etzkowitz, Kemelgor, Uzzi 
2000, 11−12). Ka selle põhjusi on uuritud, 
toon siin näiteks Soome, Tšehhi ja USA uurin-
gutes esile tõstetud asjaolud.

Kristina Rolin ja Jenny Vainio (2011) ana-
lüüsivad Soome füüsikakultuuri näitel, miks 
on 21. sajandi esimesel kümnendil Soome 
teaduses vaatamata hoolikale planeerimisele 
võrdõiguslikkuse edendamise kavad ikkagi 
ebaõnnestunud. Füüsikas on kõigil karjääri-
astmetel naisteadlasi vähem kui teistel teadus-
aladel, nende teaduskarjäärist loobumise määr 
pärast doktorikraadi omandamist on kõrge 
vaatamata riiklikele tegevuskavadele ja nende 
aluseks olnud uuringutele. Tegevuskavades on 
naiste osalust pidurdavate peamiste teguritena 
välja toodud soopõhine kiusamine, seksuaalne 
ahistamine, aga ka töö- ja eraelu ühitamatus 
ning naisteadlastele raskestitäidetav rahvusva-
helise teadusrände nõue. Soolõime tegevuskava 
rakendamisega püütakse neid raskusi ületada. 
Samas, tõdevad Rolin ja Vainio, jäetakse tege-
vuskavas vaatluse alt välja mitmed kohalikud 
kultuurilised soolõime vastu töötavad asjaolud. 
Näiteks on tegevuskavas küll olemas meetmed 
otseses teadlaste interaktsioonis esineva kiusa-
mise vastu ning silmas on peetud strukturaal-
set soolisustamise mõõdet ametisse valimise 
või määramise puhkudel, kuid täiesti kõrvale 
on jäetud sümboliline ja mentaalne tasand, 
kus kujunevad hea teadlase kuvandid, millega 
mõlemast soost, eri ea- ja sotsiaalsetesse grup-
pidesse kuuluvad teadlased soovivad samas-
tuda. Paraku just mentaalse tasandi hea tead-
lase kuvandid on käitumise ja valikute aluseks. 
Soome intervjuudes tuvastati, et mentaalsel 
tasandil valitseb füüsikakultuuris kuvand, mille 
kohaselt hea füüsik saab olla vaid mehelikkuse 

normide järgi käituv teadlane. Mehelikkuse 
normid ei ole essentsialistlikult ette antud, vaid 
kohalikult loodud, domineerivaks kujunenud 
kultuurinormid, näiteks sisaldavad need füü-
sika puhul valmisolekut töötada ööpäevaring-
selt, käia sageli lähetustes, tunnistada sisemise 
võistluse kõiki võtteid ja võtta sellest osa, mitte 
teha välja robustsetest naljadest jne. 

Paradoksaalseks muudab Rolini ja Vainio 
järgi soolõime tegevuskavad see, et ühelt poolt 
tunnistatakse lahendustvajavate probleemide 
olemasolu, teiselt poolt aga soovitatakse nais-
teadlastel nendega lihtsalt kuidagi toime tulla, 
neist üle saada (Rolin ja Vainio 2011, 41). 

Normide ebaselgust ja mitmetisust võimu-
suhetes erinevate osapoolte vahel projektipõ-
hise teaduse keskkonnas analüüsivad Tšehhi 
näitel Lisa Garforth ja Alice Červinkovà 
(2009), kes näitavad, kuidas naisteadlased 
jäävad n.-ö. kaotajaks vigade tõttu teaduskor-
ralduses, nii et lõpuks lähevad nad teadusele 
kaotsi. Uuringus keskendutakse aja mõistele, 
osutades, et aja mõiste kombinatsioonis tea-
dusliku oivalisusega võib varieeruda, sõltuvalt 
vaatenurgast. Ühelt poolt eeldatakse teadlaselt 
hiilgavaid tulemusi, teiselt poolt peavad need 
olema saavutatud etteantud ajaraamistiku 
piires, asjaolude ebasoodsal kokkulangemisel 
tekib suur lahknevus füüsilise aja ja karjääriaja 
vahel, kui teadlane ei suuda ajutiste projektide 
tulemusi kestvaks akadeemiliseks valuutaks 
konverteerida (Garforth, Červinkovà 2009, 
182). Sellised ajapinged töötavad naisteadlaste 
kahjuks, sest projektitulemuste püsivamaks 
karjääriks vajalikeks artikliteks vormistamine 
nõuab täiendavat tööaega töö- ja eraelu tasa-
kaalu rikkudes.

Kolmanda näitena toon siin Alison Wylie 
(2011) käsitluse kurikuulsast MIT-i 1999. a. 
raportist (A Study …), milles toodi välja, et 
vaatamata eelneva kahekümne aasta jooksul 
tehtud jõupingutustele kehtestada teadus-
valdkonnas suuremat võrdõiguslikkust, ei 
olnud aastatuhande vahetuseks naisteadlaste 
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karjäärivõimalused USA-s üldiselt ja kitsamalt 
MIT-is paranenud. Jätkuvalt oli raporti koos-
tamise ajal naisteadlaste osakaal madal ning 
nende keskmised teadustulemused osutusid 
mõõtmisel nõrgemaks. Ilmnes, et diskriminee-
rimise vormid on teisenenud, see ei ole enam 
planeeritud ega sihipärane, selle asemel valitses 
teadusrühmades nn. jahe töökliima, umbusk, 
usalduse defitsiit, kommunikatsiooni puudu-
likkus, mille tagajärjeks on Wylie arvates see, 
et naisteadlased ei osutu töötulemuste mõõt-
misel piisavalt võimekaks, et karjääri jätkata. 
See paneb ta küsima, kuidas jahe töömiljöö viib 
selleni, et ühe osa teadlaste, antud juhul nais-
teadlaste tulemused on selgelt nõrgemad. See, 
et tulemused on nõrgemad, ei lase neil tõusta 
teadushierarhias kõrgematele kohtadele, vaid 
vastupidi, muudab nad marginaalseks. 

Seega ilmnes käsitletud näidetest kolm 
viisi soolise diskrimineerimise jätkumiseks 
vaatamata rakendatud soolõime tegevuska-
vale.

1)  Tegevuskavad ei puuduta diskrimineeri-
mist mentaalsel ja sümbolilisel, hea tead-
lase kuvandi tasandil.

2)  Tegevuskavad ei arvesta projektipõhise 
teaduskorralduse iseärasusi – kvaliteeti 
hinnatakse püsivama väärtusega kõrge 
kategooria ajakirjades avaldatud tööde 
alusel, kuid igapäevane uurimistöö toimub 
lühiajaliste eesmärkide saavutamisele suu-
natud projektikontekstis.

3)  Tegevuskavad ei käsitle mitteformaalset 
suhtlust, töökeskkonna atmosfääri, usal-
dusväärsust, tööjaotust, mis aja jooksul 
võib kuhjudes anda otsese diskrimineeri-
misega sarnased tagajärjed, muutes sot-
siaalselt ebasoodsas rollis olijad margi-
naalseks.

Teadlaste marginaliseerumise mehhanis-
midest tuleb üksikasjalikumalt juttu järgmises 
alajaotuses.

Kaasamise ja tõrjumise       
kultuurilised mehhanismid 
Wylie väidab, et töökeskkonnas võib halva 

või vaenuliku töökorralduse tõttu marginali-
seeruda ka kõige pädevam ekspert, kui lastakse 
kujuneda olukorral, mida ta nimetab Miranda 
Frickeri eeskujul episteemiliseks ebaõigluseks. 
Fricker eristas oma varasemates töödes (1998; 
2007) episteemilise ebaõigluse liike kahel eri 
tasandil:

tunnistuslikul (testimonial) tasandil – see puu-
dutab erinevate gruppide või indiviidide 
kaasatust olulistesse diskussioonidesse, või-
malust öelda välja oma seisukoht mingis 
tähtsas uurimistöö küsimuses;

hermeneutilisel tasandil – see puudutab indivii-
dide ja gruppide usutavuse ja usaldusväär-
suse kujunemist diskussioonis osalemisel, 
see on samuti seotud kaasamisega, sest 
tõrjutud gruppide ja indiviidide usutavus/
usaldusväärsus kahaneb järk-järgult, mida 
vähem nad osalevad, seda tühisemaks 
nende panust ja suutlikkust panust anda 
loetakse. 

Fricker (2013) on täiendanud oma varase-
mat käsitlust (1998; 2007), tehes uudse eristuse:

distributiivne episteemiline ebaõiglus, mis puu-
dutab informatsiooni, hariduse ja muude 
episteemiliste hüvede ebaõiglast jagunemist 
ühiskonnas;

eelarvamuslik episteemiline ebaõiglus:
a) usaldusväärsuse ebaõiglane jaotus;
b) hermeneutiline ebaõiglus. 

Hermeneutiline ebaõiglus kujuneb esmalt 
piirangute seadmisel tõrjutud grupile kättesaa-
davale informatsioonile. Näiteks ei kutsuta tõr-
jutud gruppi või indiviide mitteametlikele üri-
tustele või aruteludele. Etzkowitz jt. (2000, 73) 
nimetavad seda, millest tõrjutud ilma jäävad, 
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mitteametlikuks kraadiõppeks, mis hõlmab 
meelelahutuse või spordi kõrval ka olulist eri-
alalist informatsioonivahetust ja kommunikat-
siooni. Et tõrjutud grupp ei osale mitteametlikul 
arutelul, leitakse järgmisel aruteluastmel, et pole 
alust anda neile mingeid olulisi ülesandeid või 
küsida neilt midagi, sest nad ei ole ilmselt usal-
dusväärsed. Kuna neile ülesandeid ei anta, ei saa 
nad demonstreerida oma oskusi. Järgmisel arut-
lusastmel võib uurimisrühma juhtkond leida, et 
marginaalne grupp ei ole andnud panust ning 
tema rolli kogu meeskonnas tuleb vähendada, 
seda kuni selleni, et „objektiivselt“ puuduvate 
saavutuste tõttu ei anta tõrjututele enam üldse 
võimalust kaasa rääkida ning lõpuks lahkuvad 
nad kollektiivist või heidetakse välja kui epis-
teemiliselt suutmatud. Episteemilist võimekust 
nad tõestada ei saa, sest neile ei anta selleks või-
malust. Nende episteemilist võimekust mõõde-
takse kallutatult, nende sotsiaalse positsiooni, 
mitte tegeliku võimekuse alusel – sellepärast 
ongi tegemist episteemilise ebaõiglusega. 

Näiteks võivad traditsioonilistes, pikka 
aega muutumatuna püsinud soolise struktuu-
riga teadusasutustes valitseda mentaalselt ja 
sümboliliselt tugevalt stereotüüpsed kujutlu-
sed sellest, kes on hea teadlane, need saavad 
kinnitust faktilistelt näitajatelt publikatsioo-
nide arvu, tsiteeringute ja juhendamise edu-
kuse näol, nii et võib väita, et stereotüüpsed 
kujutlused on „objektiivselt“ põhjendatud. 
Teadusalati aga räägitakse soolisest segregat-
sioonist. Vanematel, väljakujunenud uurimis-
aladel domineerivad kas mees- või naisteadla-
sed, nii nagu see vastava ala ajaloos on kujune-
nud, uutel interdistsiplinaarsetel aladel, uutes 
teadusasutustes sellist selget domineerimist ei 
ole, enamasti on sooline koosseis võrdsem kui 
„vanades teadustes“ või ülikoolides (Rossiter 
1995). Tegemaks kindlaks episteemilise eba-
õigluse olemasolu, selle konkreetset vormi või 
liiki, millega kaasneb kas üksikteadlaste või 
teadlasrühmade pädevuse vääriti hindamine, 
on vaja kvalitatiivseid juhtumiuuringuid. Vää-

riti mõõtmise ja hindamise aluseks võivad olla 
nii sugu, rass, rahvus kui ka mingisse muusse 
vähemusgruppi kuuluvus, põhjuseks aga 
tugevnenud akadeemiline konkurents ameti-
kohtade ja uurimisvõimaluste pärast, vormiks 
puudulik või moonutatud kommunikatsioon, 
usaldusväärsuse õõnestamine jmt. Tagajärjena 
võib selline episteemiline ebaõiglus viia ühelt 
poolt teadlaste loobumisele teaduskarjäärist, 
teiselt poolt aga jätta teadusala arengus esile 
tulemata olulistel teemadel, vaatenurkadel või 
uurimisviisidel.

Kaasamise ja tõrjumise näiteid 
Eesti teaduse kultuuriuurin-
gutest

Alljärgnevalt rakendan Wylie käsitlust epis-
teemilise ebaõigluse kujunemisest ja marginali-
seerumise mehhanismidest Eestis kahe empiiri-
lise uurimisprojekti raames kogutud intervjuu-
materjali näidetele. 

Tartu Ülikooli teadusfilosoofia õppetooli 
uurimisrühm viis aastatel 2010−2014 kvalita-
tiivmeetodeid kasutades läbi Eesti humanitaar-
teaduskultuuri uuringu, mille raames interv-
jueeriti kahe ülikooli teadustöötajaid ja kahek-
sat teaduskarjäärist loobunud humanitaarharit-
last. Intervjueeriti nii nais- kui ka meesteadlasi, 
kokku tehti 23 intervjuud keskmise pikkusega 
90 minutit. Metodoloogiliseks lähtekohaks oli 
Sharon Traweeki (1988; 1992) teaduskultuuri 
käsitus, aga ka Bronwyn Daviese ja Rom Harré 
(1990) positsioneerimisteooria, mis kujutab 
endast dünaamilist sotsiaalkonstruktivistlikku 
diskursusekäsitust. Mõlema käsituse puhul on 
oluline, et teadlase identiteeti uuritakse selle eri 
tahkudes, erinevate sotsiaalsete suhete kaudu, 
milles teadlased ennast teiste teadlaste ja ühis-
konnaliikmete suhtes positsioneerivad. Nii võib 
teadlane olla ühes kontekstis juht ja teises alluv, 
ühes õpetaja ja teises õpilane, ühes enamuse ja 
teises vähemuse esindaja, lisaks muutub tema 
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positsioon nii ajas kui ka ruumis. Erinevates 
seostes teevad teadlased erinevaid valikuid, 
mille alusel kujuneb nende karjääritrajektoor. 
Samas sõltub teadusala areng ühes või teises 
asutuses või üksuses sellest, milliseid kokkulep-
peid sõlmitakse uurimisteemade, -eesmärkide, 
-meetodite ja -vahendite kasutamise kohta. 
Need kokkulepped ja otsustused sõltuvad ühelt 
poolt rahastajast ja võimalustest, kuid teiselt 
poolt uurimisrühma liikmetest, nende tööjao-
tusest ja kommunikatsioonist, sellest, kellel on 
võimalus otsuseid kujundada ja mõjutada.

Esimene näide on intervjuust vanemas 
keskeas naissoost Eesti humanitaarteadlasega, 
kes on tegev valdkonnas, kus naised on vähe-
muses ja uurimisteemade ning -suundade vali-
misel marginaalses positsioonis, seda eriti ühes 
suuremas pikaajaliste traditsioonidega akadee-
milises asutuses.1 

Küsimusele, kas sugu loeb, vastas interv-
jueeritav:

„Ee noh [teadusala] seltskonnas on küll 
meestevõim täielik (naerab) et et patriar-
haalne süsteem (naerab).“

Intervjueerija: „Milles, kuidas see väl-
jendub?“

Vastus: „Ee, (sosinal) kuidas see väl-
jendub, ee, võib-olla just seesama, et infor-
matsioon liigub rohkem meeste suhtes, ja 
ja ütleme, e m e, kui kui asi, ütleme mingid 
asjad, mida hakatakse paika panema, siis see 
käib ikkagi esmalt meeste seltskonnas õlle-
klaasi taga ja nõnda edasi ja naised saavad 
pärast teada?“

Intervjueerija: „Aga missugune on see 
nende naiste võimalus nagu nendesse otsus-
tesse nagu oma panus anda või muuta või?“

Vastus: „No, on küll, [---], aga võib-
olla just see [on probleem], et et naistel on 
vähem informatsiooni, sellepärast et, noh, et 
ütleme meestel, meestel on see omavaheline 
informatsioonivahetus palju parem.“

Intervjueerija: „Kas see on teadvustatud, 
selles mõttes, et ma mõtlen, kas need mehed 
on teavad seda, et et informatsioon nende 
vahel liigub?“

Vastus: „...  noh see tundub, et see on 
lihtsalt niuke loomulik“

Intervjueerija: „Et nii peabki olema?“

Vastus: „Ee, jah, et jah [---] see noh 
tundub lihtsalt nii loomulik, et noh ma 
[vahetu töökorraldajaga] rääkisin ja ja nii-
moodi need asjad nagu käivad.“ (N2: 23)

Vanemas keskeas naisteadlane möönab, et 
tal on vähem informatsiooni, kui oleks otsus-
tustes kaasa rääkimiseks vajalik, ning seetõttu ta 
lepib oma marginaalse rolliga, küsimata, miks 
tal on vähem informatsiooni – ta võtab vaiki-
misi omaks kujutluse otsustajast, kellega temal 
on väike ühisosa. Varasemate saavutuste alusel 
on ta küll rühma liige, kuid tema võimalused 
rühma tegevust kujundada on piiratumad kui 
teistel ning ta riskib tõrjutuse süvenemisega.

Marginaalset positsiooni tunnistasid uurin-
gus osalenud keskealised naissoost teadlased 
nii oma ametikoha kui ka uurimisteema aspek-
tis, ühel juhul viidates kuulumisele hierarhias 
intervjueeritava arvates madalama teadus- ja 
mitte kõrgemalt hinnatud õppepersonali hulka:

„Erm, nagu ma ütlesin, et ilmselt ikkagi 
sellest, erm, sihtfinantseerimise teatud 
võib-olla noh seda peetakse selliseks ajuti-
seks ja ebakindlaks ja nõnda edasi, aga noh 
seda tasandavad niisugused isiklikud head 
suhted.“ (N2: 18)

Samas, nagu intervjueeritav ütleb, vähendab 
marginaliseerumisohtu heade isiklike suhete 
olemasolu, mitteametlik kommunikatsioon 
toimib hästi.

Uurimisteema marginaalsus paistab 
olevat teadlase valik:

„Et noh, et, et ma alati otsin, otsisin noh 
sellist nišši, et ma mitte kellelegi, sest [---] 
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[teadusala] uurijaid on palju, et kellelegi 
nagu jalgu ei jääks. Või et noh, et tegelikult 
ikkagi nii vana auväärne ülikool, et siis, peab 
ju otsima uusi huvitavaid teemasid, mida ei 
ole, noh, päevavalgele toodud.“ (N1: 7)

Informatsioonipuudusest aitas sellel interv-
jueeritaval osaliselt üle saada administratiiv-
ülesandena ühe akadeemilise nõukogu proto-
kollide koostamine. Samas tegutseb teadlane 
vastavuses levinud kuvandiga mitte esile tik-
kuvast usinast naisteadlasest, kes otsib arhiivis 
teemasid, mille kallal töötada omal käel, ala 
juhtivate teadlastega kokku puutumata, kriiti-
lisse diskussiooni laskumata, juhendamise ja 
kollegiaalse abita, samas, pakkumata abi teis-
tele. Sellise tegevusmustriga kaasneb episteemi-
lise ebaõigluse võimalus eriti projektipõhises, 
ajaliselt piiratud nappide vahenditega võistlus-
likus teaduskultuuris, kus teema peab sobituma 
projekti pealiiniga ja andma kiireid tulemusi või 
olema kujundatav ulatuslikumaks projektiüle-
seks teemaks. 

Informatsioonipuudus, nõuete mitmetä-
henduslikkus ja ebaselgus, kommunikatsioo-
nihäired laiemalt tulid aga esile just nooremate 
humanitaarteadlastega läbiviidud intervjuu-
dest. Intervjueeritavad nõustusid, et lihtne on 
alustada osakoormusega ülesannete täitmist, 
kuid pääseda n.-ö. akadeemilisse siseringi on 
väga raske (Eigi jt. 2014). Siseringi pääsemine 
tähendab ühelt poolt püsivamaid töölepinguid, 
süvenemisvõimalust teemasse, teiselt poolt aga 
ka võimalust rääkida kaasa rühma teema valikul 
ja ülesannete jaotuses, mis on oluline hilisemal 
tulemuslikkuse hindamisel ja edasise karjääri 
kujunemisel (vt. Garforth, Červinkovà 2009).

Et teaduskogukonnas valitsevad mentaalsel 
ja sümbolilisel tasandil soolisustatud rolliku-
vandid, kinnitab hästi ka järgmine intervjuu-
katke. Intervjueeritav on pikka aega traditsioo-
nilises ülikoolis töötanud keskealine meessoost 
humanitaarteadlane, kes kirjeldab rollikonf-
likti, millest võib kujuneda episteemiline eba-
õiglus, vääriti hindamine ja kogukonnast välja 

arvamine, sest ta ei vasta oma tööandja ja kol-
leegide ootustele.

Intervjueeritav: „Aga kui sa oled mees-
soost ja ja-ja mis iganes _ keskmisest pikem, 
siis kindlasti hakatakse sind mingiks ülemu-
seks sättima kuhugile. Ja ma arvan, et see 
on meie ühiskonnas ka ikkagi, et noh nagu 
– Minult tegelt on nagu korduvalt nagu elus 
oodatud seda, et noh ma nüüd hakkan bos-
siks. Ma nagu ei taha. Ja see stress muidugi 
ajaga kasvab. Jah, see on see vanuse teema. 
Et ühiskond nagu ei aktsepteeri seda, et sa 
oled mingi keskealine mees, kes ei olegi 
mingi naistekarja ülemus, eks ole, vaid sa 
surfad ise niimoodi selles, selles, eluga ringi. 
_ Noh võib-olla haletsusega sind ei vaadata, 
eks ole, mind kindlasti mitte, aga _ aga _ 
aga pigem just, et sinu ülemused eks ole on 
natuke nagu võib-olla pettunud, et sa ei sa 
ei sa ei ole nii aktiivne, nagu nad võib-olla 
tahaksid. Ülikoolis vist tundub, et on nii-
viisi. Et pead palga välja teenima.“ 

Intervjueerija: „Et nagu _ ambitsioon on 
nagu eeldatud juba ette?“

Vastus: „Jah, noh, midagi, jah, noh, eriti 
just mehest, mehe, mehe puhul võib-olla. 
Vanasti.“ (M 7: 11)

Järgminegi intervjueeritav, meessoost kõrgel 
positsioonil humanitaarteadlane, kordas kin-
nistunud soostereotüüpi mehisest võitlusest 
akadeemilise asutuse juhtimisotsustuste tege-
misel, lisades seejuures kahetsusega, et väheste 
akadeemilise hierarhia tipus olevate meessoost 
humanitaarteadlaste administratiivtöö koor-
mus on väga suur, kuid tuleb seda vastutust 
kanda, sest see on nende kohus. Põhjusi, miks 
komisjonidesse või otsustuskogudesse ei võiks 
saata naisprofessoreid, intervjueeritav välja ei 
toonud. 

Intervjueerija: „Millised isikuomadu-
sed on Teile teie töös kasuks või kahjuks 
tulnud?“
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Vastus: „Kasuks on tulnud püsivus ilm-
selt, teatud määral selline püsivus, aga kah-
juks võibolla selline killustumine, ikkagi. 
Et olen suhteliselt palju erinevate asjadega 
tegelenud ja ka. Ikkagi üsna palju administ-
reerimisega. Aga mis on ka paratamatu, sest 
see on jällegi see, et ühiskond määrab seda. 
No lihtsalt mehi on väga vähe _ meie tea-
duskonnaski, meesprofessoreid, kes sobivad 
erinevatele kasvõi üleülikoolilistesse komis-
jonidesse, siis kogu aeg neid komisjone, kus 
ma olen pidanud istuma, on hulgem. Ja ja 
see on muidugi võtnud jälle seda aega, kui 
oleks võinud uurida, oma erialaga tegelda 
sel ajal.“

Intervjueerija: „Aga missugused oleksid 
olnud Teie võimalused nendest kohustustest 
loobuda?“

Vastus: „Lihtsalt öelda, et ma ei ole kui-
dagi nõus. Aga siin on kuidagi selline, et ma 
ei ole seda öelnud millegipärast. Et ma olen 
pidanud seda nagu oma kohustuseks.“ (M4: 
15−16)

Kõigi nende näidete puhul võib täheldada 
rühmasisese kommunikatsiooni puudulikkust, 
episteemilise ebaõigluse kujunemise märke, 
tõrjutuks osutumise ohtusid ilmneb ka rühma-
liikmete vahel ülesannete jaotamisel. Tõrjutuks 
osutumise ohtusid võimendab omakorda pro-
jektipõhine teaduskorraldus, rahastuse ja töö-
kohtade ajutisus ning ülemäärane konkurents. 
Järgnevalt, seevastu, toon näite sellest, kuidas 
ladus kommunikatsioon uurimisrühmas peh-
mendab kõiki ohtusid ja tagab kaasamise isegi 
piiratud vahendite ja institutsionaalse ebakind-
luse tingimustes. Intervjueeritav on nooremas 
keskeas naisteadlane, kes on töötanud osakoor-
musega, ajutiste lepingutega, kuid kes sellele 
vaatamata ei pea oma tööd, karjääri ega uuri-
missuunda ohustatuks. 

Intervjueerija: „Kas keegi aitas või aitab 
karjääris?“

Vastus: „Oleneb jah, mis selle aitamise 
all silmas peetakse. _ Ma arvan, et mentorit 
mitte, et pigem on mingid inimesed, kellega 
me hakkasime koos seda [Asutust1] tegema. 
Ja üks nendest siis töötas juba toona [Insti-
tuudis1]. Et see on nagu mingi koostegemise 
läbi, või noh selle läbi on lihtsam olnud _ 
koos ühise asja algatamise läbi on võib-olla 
lihtsam olnud _ ülikooli sisse tulla.“

Intervjueerija: „Mis on parim asi, mida 
Sa oskad oma kolleegide kohta öelda?“

Intervjueeritav: „Ma arvan, et mingi 
intellektuaalne uudishimu ja siis _ Soov siis 
koos tegutseda.“ (N5: 8)

„Ja _ ma arvan, et erinevate osakonna _ 
sees ja eriti uurimisrühma sees tegime otsu-
seid suuresti kollegiaalselt. Et välja arvatud 
_ mis puudutavad palka. Aga _ et ta selles 
mõttes väga hierarhiline ei ole.“

Intervjueerija: „Et _ ma mõtlen seda, et 
näiteks ütleme, kui on mingisugune prob-
leem, mitte probleem, aga küsimus töökoha 
korralduse suhtes. Ütleme see sama asi: 
kuidas tagada töötajate vaba aja ja tööaja 
balanss ja tagada mingisugune _ mingisu-
gunegi võrdsus selle panuse ja palga vahel. 
Oletame, et on inimene, kellel see on süda-
mel, siis _ mida ta peaks tegema? Kas ta 
saab seda kuidagi muuta? Ütleme, kas Sina 
saaksid muuta ja _ ja kas Sa näed seda teed, 
kuidas seda oleks võimalik muuta ja kuhu sa 
peaksid pöörduma?“

Intervjueeritav: „Jaa. Sest ma arvan, et 
siis tegelikult ma isegi ei räägiks mitte osa-
konnaga, vaid … Võib-olla oleneb, mida ma 
nagu tahaksin teha. Kui ma tahaksin just 
meie uurimisrühma sees seda balanssi tõsta, 
siis meil on nagunii regulaarsed koosolekud 
ja selleks võib ka eraldi koosoleku teha. Ja 
tõesti ma arvan, et see ei oleks mingi prob-
leem minna instituudi nõukokku sellest rää-
kima.“ (N5: 9)
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Traditsiooniliselt on töö humanitaartea-
dustes individuaalne ja kuni viimase ajani ei 
ole eriti praktiseeritud rühmatööd, erinevalt 
loodusteadustest, kus valitseb suur vastastikune 
sõltuvus (Fuchs 1992). Projektipõhine rahastus 
ja sellega kaasnev uus töökorralduse laad aga 
eeldab humanitaaridelt senisest enam koos-
tööd. Et hea rühmasisene kommunikatsioon ja 
koostöö ei kujune lihtsalt, et selleks tuleb näha 
vaeva, annab tunnistust järgmine intervjuu-
katke keskealise naisteadlasega.

„Ütleme väga palju on seda individuaal-
set tööd, aga _ grupitöö viib edasi. Ma olen 
seda praegult oma oma doktorante kasva-
tanud teises vaimus. Et humanitaarias on 
olnud takistavaks see, et _ see on nõuko-
gude ajalt on meil üle võetud, vähemalt, mis 
puudutab seda varasemat [kitsas eriala]. 
Et ideede varastamine ja ja ja noh nagu _ 
seda tehti ka muidugi jah. Ja ja siis, et nagu 
igaüks eraldi ja nokitseb kuskil. Et kellegagi 
ei julge miskit rääkida. See on niisugune 
valitsev mentaliteet, mis on ka noortele 
külge hakanud eks. Et see mul võttis ikka 
paar aastat aega, et selgeks teha, et oma-
vahel tuleb koostööd teha. Tuleb julgelt 
rääkida, teil on kõigil oma nišid, kuhu te 
lähete. Aga aga, et mida rohkem seda gru-
pitööd teha ja arutada. Miks see [Üksus1] 
ma hakkasin looma. _ Algus oli ka esimene 
aasta on ju nii, et osad kolleegid vaatasid, et 
milleks umbes niimoodi, et miks, mida sa 
ta tahad sellega, et mis su eesmärk on. See, 
et oleks niisugune mõtete vahetuse koht, 
sellest enamus aru ei saanud. Et nüüd on 
küll aru saadud.“ (N6: 11)

Humanitaarteaduse uuringu alusel võib 
väita, et stereotüübid ilmnevad enam tradit-
sioonilises akadeemilises keskkonnas, väljaku-
junenud struktuuriga asutuses, kus teaduspro-
jektid on õppetöö kõrval pigem lisa- kui põhi-
tegevuseks. Sellise asutuse töökeskkonnas jär-
gitakse traditsioonilist soomustrit, mentaalsel 

ja sümbolilisel tasandil on hea teadlase kuvandi 
aluseks meesteadlane ja meessoost teadusad-
ministraator, naisteadlased sobitavad ennast 
valitseva mustriga, kohati takistab nende edasi-
jõudmist informatsiooni- ja kommunikatsioo-
nipuudulikkus. Uues või ümberstruktureeritud 
projektipõhiselt rahastatud teadusasutuses on 
rühmasisene kommunikatsioon parem, infor-
matsioonivahetus toimib ning soostereotüübid 
ei mängi hea teadlase kuvandis erilist rolli.

Teine empiiriline projekt, humanitaar-
teaduste kultuuriuuringule ajaliselt eelnenud 
Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekt 
UPGEM (Understanding Puzzles in Gendered 
European Map), jäi ajavahemikku 2005−2008 
(Lõhkivi, Velbaum 2008; Velbaum jt. 2008). 
Selle eesmärgiks oli selgitada välja kultuurilised 
asjaolud teadlaste füüsikast lahkumiseks. Kasu-
tati Cathrine Hasse loodud kultuurikontras-
timeetodit (Hasse, Trentemøller 2009), Eestis 
tehti 36 kvalitatiivintervjuud, millest pooled 
olid teadusest teistesse eluvaldkondadesse 
siirdunutega. Intervjueeritavaist pooled olid 
mehed, pooled naised.2 Teadustööst loobumise 
põhjustena tulid Eestis lisaks projekti partner-
maadega kokkulangenud asjaoludele, nagu 
otsene kiusamine, mida Eestis ilmnes väga vähe, 
töö- ja pereelu ühitamatus, akadeemilise rände 
kohustus, tugevalt esile soolisustatud füüsiku 
stereotüübid, nagu mänglev poiss, sepp ja tõe-
teener/tõekuulutaja (vaimulik).3 Need stereo-
tüübid ei võimalda naisteadlastel näha ennast 
hea teadlase tunnustatud kuvandile vastavana 
ning see võib viia nad teadustööst loobumiseni. 
Kuid stereotüübid – nendele vastamine või nen-
dega kontrastis olemine – õõnestavad ka tead-
lase usaldusväärsust teaduskogukonnas ning sel 
moel mängivad nad oma rolli episteemilise eba-
õigluse kujunemisel, teadlaste kvalifikatsiooni 
ja töö kvaliteedi ja vääriti hindamisel ning selle 
kaudu teadlaste kogukonnast välja langemisel. 
Esimesel juhul on tegu teadlase enda valiku, 
teisel kogukonna valikuga, tegelikkuses aga toi-
mivad mõlemad koos.
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Teadusala arengule, teaduslikule objektiiv-
susele on hädavajalik hoida alal relevantset krii-
tilist diskussiooni, millesse on kaasatud võima-
likult palju erinevaid vaatekohti (Douglas 2009; 
Longino 2004). Kriitilisele diskussioonile ei tule 
kindlasti kasuks stereotüüpsed teadlasekuvan-
did, mis tõrjuvad teadlasi soo, vanuse või muu 
grupikuuluvuse alusel. Stereotüübid rõhuta-
vad tüübi mingit laadi omadusi, surudes maha 
ülejäänud, lihtsustades mitmekesisust. Kui 
stereotüübiga rõhutatakse teadlaskogukonna 
omadusi, mis toetavad kriitilist diskussiooni, 
koostööd ja kommunikatsiooni, siis iseenesest 
ei pruugi stereotüpiseerimisega kaasneda ohtu 
teaduslikule objektiivsusele. Ent enamasti ste-
reotüübid välistavad mingi sotsiaalse grupi 
osaluse kogukonna tegevustes, antud juhul 
teadusala kriitilises diskussioonis. 

Näiteks mängleva poisi stereotüüp teadlase-
kuvandi alusena viitab väga heale erialaspetsia-
listile, kes valdab füüsika aluseid, suudab vabalt 
orienteeruda teooriates, teha sujuvalt arves-
tustes ja argumentatsioonis muudatusi, luua 
uusi mudeleid, kujundlikult öeldes, lammu-
tada maailma koostisosadeks ja panna uuesti 
kokku. Teda iseloomustab ühtlasi riskivalmi-
dus, mõningane ülbus, väljakutsuvus, valmis-
olek pareerida kriitikat. Sellist käitumismaneeri 
seostatakse füüsikakultuuris mehelikuga. Selle 
juurde ei kuulu kolleegi toetamine, nõu and-
mine, abistamine, tõsidus, valmisolek kaaluda 
alternatiive. Intervjueeritud naisfüüsikud leid-
sid, et neil on raske end selle kuvandiga seos-
tada, nende usaldusväärsus kogukonnaliik-
mena kannataks seeläbi – nad püüaksid justkui 
näida kellenagi, kes nad ei ole, ning muutuksid 
seeläbi naeruväärseks. Samas, need naisfüüsi-
kud, kes püüdsid mängleva poisi kultuuris hak-
kama saada, mainisid intervjuus, et nad pandi 
sageli olukorda, kus neil ei olnud tegutsemiseks 
piisavalt informatsiooni, mistõttu ei saanud 
nad lõpuks enam tööd jätkata või oleksid ris-
kinud eksimuste ja halvemate tulemustega ning 
seeläbi ikkagi välja langenud. 

Sepa stereotüüp seostub eksperimentaal-
teadusega, materjalivaldamise ja -valitsemi-
sega, eeldab kiireid otsuseid, millest sõltub 
palju. Informatsiooni defitsiidi tingimustes 
on see seotud suure riskiga. Sepatööd seos-
tatakse ka nõe, tahma, higi ja füüsilise jõuga. 
Seegi stereotüüp rõhub mehelikele kvalitee-
tidele ja loob füüsikust kuvandi kui füüsilist 
tööd tegevast mehest, millega naisteadlastel on 
raske samastuda, ilma et nad kaotaksid usal-
dusväärsust, muutuksid naeruväärseks. See ei 
tähenda, et naine ei võiks olla tugev, arukas ja 
kiire, vaid stereotüübi kohaselt pigem, et ta ei 
peaks olema füüsik. 

Vaatleme seoses nende kahe stereotüübiga 
intervjuukatket, mis puudutab naisteadlase 
loobumist füüsikukarjäärist.

„Jah, ma olen [töötanud välismaal], 
magistrantuuris ma sõitsin konverentsile 
Itaaliasse ja siis ma pidin järgmisel nädalal 
sõitma Prantsusmaale, et teha mõõtmisi, 
aga mina ütlesin, et ma ei saa. Et mina olen 
seal kolm kuud ja mina ei ole nii spetsia-
list, no ei ole selline spetsialist, et teha üksi, 
kuskil välismaal neid mõõtmisi.“ (Füüsi-
kukarjäärist loobunud naine, P300)

Intervjueeritav kirjeldab olukorda, milles 
talle anti ülejõukäiv ülesanne, millega toime 
tulemiseks ei olnud tal informatsiooni ega 
oskusi. Tema töökeskkonna kultuuris eel-
dati, et tõeline füüsik peab oskama ise kõi-
gile küsimustele vastata, ise kõik probleemid 
lahendama ja otsustama. Stereotüüpne tead-
lasekuvand jätab sellisesse olukorda pandud 
algaja teadlase võimaluseta ennast tegelikult 
tõestada, tõrjudes ta enneaegu teadusest välja. 

Nii mängleva poisi kui ka sepa stereotüü-
biga kaasneb episteemiline ebaõigluse oht, 
sest nende teadlaste usaldusväärsus, kes sot-
siaalse tagapõhja tõttu ei saa stereotüübiga 
samastuda, on kahjustatud. Neil ei ole võima-
lik näidata oma võimeid viisil, mis laseks neid 
õiglaselt hinnata. 
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Tõeteenri (vaimuliku) stereotüübiga kaas-
neb vaikimisi suurema autoriteedi omistamine 
võimupositsioonil olijale, vanemale, kogene-
numale, kõrgemal ametikohal olijale. Ka see 
võib tuua kaasa episteemilise ebaõigluse, sest 
noorem, karjääri alguses olev teadlane satub 
kommunikatsioonis ebasoodsamasse posit-
siooni, tema usaldusväärsus kannatab, tema 
võimalus kaasa rääkida on piiratud ning sel-
lises situatsioonis pigem kahaneb kui kasvab.

Episteemiline ebaõiglus võib kaasneda 
ka ülalkäsitletud traditsioonilise akadeemi-
lise asutuse humanitaarteaduste juhtumitega, 
kus otsusetegijatena nähti ainult meessoost 
teadlasi – neile omistati soo alusel suurem 
usaldusväärsus, kui nad seda ehk oleksid vää-
rinud, naised tõrjuti esmalt informatsiooni 
juurest, aga ka olulistelt positsioonidelt, sest 
peeti loomulikuks, et see on meeste valdkond. 
Seejuures tekkinud kommunikatsioonitõr-
ked ja infosulud takistasid traditsioonilises 
akadeemilises asutuses noorte teadlaste kar-
jäärivalikuid. Vaadeldud uues akadeemilises 
asutuses oli küll materiaalne olukord vilet-
sam, kuid hea koostöö korvas mitmed muud 
puudujäägid ning soo, vanuse või autoriteedi 
(puudumise) alusel kedagi ei tõrjutud. 

Sellest, et episteemilisel ebaõiglusel on 
mõju, annab tunnistust teadusalade sooline 
segregatsioon. Kindlasti ei ole tegemist segre-
gatsiooni ainsa põhjusega, kuid oma osa selles 
on kindlasti stereotüüpsetel teadlasekuvandi-
tel, mis marginaliseerivad nõrgemal sotsiaal-
sel positsioonil olevad rühmad konkreetsetel 
teadusaladel või -asutustes.

Kokkuvõtteks: vaatepunkti-
teooria uus võimalus
Käesolevas artiklis uurisin teaduskultuuris 

esinevate stereotüüpide mõju teadustöö kva-
liteedi ja tulemuslikkuse hindamisel. Stereo-
tüüpide toimimist võib lahata soolisustamise 
mentaalsel ja sümbolilisel tasandil, kus see 

tähendab individuaalse teadlase enesekuvandi 
võrdlemist kogukonnas valitseva hea teadlase 
kuvandiga. Kuid stereotüüpe võib analüüsida 
ka nende toimimise alusel teaduse kui töö-
keskkonna kultuuris ja korralduses. Alison 
Wylie (2011) viib oma artiklis kokku nii-öelda 
aktivistide praktilised tähelepanekud teadus-
kogukonna korraldusest teadusfilosoofilise 
käsitlusega episteemilisest ebaõiglusest. Ta 
näitab, kuidas episteemilise ebaõigluse teo-
reetiline kontseptsioon võimaldab anda süga-
vama tähenduse aktivistide kogutud tõend-
materjalile jahedast töökeskkonnast. Näiteks 
kirjeldab ta tööülesannete eelarvamuslikku 
jaotamist: naisteadlaste suhtes ebasõbrali-
kus teaduskeskkonnas õpetavad nad algajate 
suuremahulisi kursusi, täidavad aeganõud-
vaid, kuid märkamatuks jäävaid administra-
tiivülesandeid, „peavad kodu korras“. Mehi 
seevastu peetakse vaikimisi erialaselt pädeva-
maks – kuni nad ei ole teinud mingit ilmset 
viga, naised aga peavad oma pädevust pidevalt 
tõestama. 

Wylie näitab, et feministlikul vaatepunk-
titeoorial on episteemilise ebaõigluse teoree-
tilise raamistiku abil avanenud uus võimalus. 
Sotsiaalselt tõrjutute vaatepunkt võib teadu-
ses tõepoolest osutuda privilegeeritud vaate-
kohaks, sest objektiivsuse huvides on oluline 
kaasata kriitilisse diskussiooni võimalikult 
palju erinevaid vaatepunkte, erinevatest tausta-
uskumustest lähtuvaid seisukohti. Vaatepunkt 
kui kriitilise kaalumise alusel omaksvõetud 
positsioon välistab eos essentsialismi ning 
võimaldab analüüsida ja vajadusel kritiseerida 
konkreetses teadusliku uurimise kontekstis 
kujunevaid episteemiliselt relevantseid või-
musuhteid ja pakkuda võimalusi õiglasemaks 
teadusliku uurimistöö korraldamiseks. 

Käesolevas artiklis rakendasin Wylie femi-
nistlikku teadusfilosoofiasse kuuluvat käsit-
lust episteemilisest ebaõiglusest empiirilistele 
tähelepanekutele Eesti humanitaarteaduste ja 
füüsika teaduskultuuri uuringutest, näidates, 
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kuidas stereotüüpsete kujutlustega teadlaste 
käitumisnormide ja teaduskorraldusega võib 
kaasneda sotsiaalselt ebasoodsal positsioonil 
oleva grupi või teadlase usaldusväärsuse kaha-
nemine ning soodsal positsioonil olijate tee-
nimatu usaldusväärsuse tõus. Ühtlasi näitasin, 
et teaduskultuuri kvalitatiivsed juhtumiuurin-
gud annavad tänuväärset materjali teadusfilo-
soofiliseks analüüsiks ning filosoofiliste kont-
septsioonide edasiarendamiseks.

Artikkel valmis ETAGi personaalne uurimistoetuse 
„Essentsialism interdistsiplinaarse uurimistöö konteks-
tis: teaduskogukonnas esinevate stereotüüpide filosoofi-
line ja kultuuriline analüüs“ (PUT 732) toel ning osana 
uurimistööst TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute 
Instituudi projekti „Teadlaste karjäärimudeli arenda-
mine naiste karjääritee toetamiseks“ raames.

Autor tänab Ariadne Lõnga anonüümset retsensenti 
konstruktiivse kriitika ning TÜ teadusfilosoofia uuri-
misrühma liikmeid Katrin Velbaumi, Jaana Eigit, Edit 
Talpseppa ja Ave Metsa sisukate arutelude eest.
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Sissejuhatuseks
Keskendume selles artiklis Kesk- ja Ida-

Euroopast pärit täppis-, inseneri- ja tehnoloo-
giateaduste (SET) naisteadlastele Rootsi aka-
deemias, täpsemalt sellele, kuidas nad tajuvad 
soolist võrdõiguslikkust tööl. Rootsi teadusasu-
tuste SET-töörühmad on sageli rahvusvahelised. 
Teisalt on naised kogu maailmas SET-teadustes 
alaesindatud ning siin pole ka Rootsi erandiks. 

Samas võib Rootsi akadeemiat pidada soolise 
tasakaalu eestvedajaks. Sealsete ülikoolide aren-
gukavades esineb sooline võrdõiguslikkus sageli 
ühe eesmärgina; tihti on ülikoolidel eraldi plaa-
nid soolise tasakaalu edendamiseks ning neis 
töötavad üksused, kes selle valdkonna arenguid 
analüüsivad ning kes rakendavad erinevaid sek-
kumisi naiste osakaalu ja staatuse tõstmiseks 
SET-valdkondades. Seega, kuigi meie valimi 
puhul põimub etnilisse vähemusse kuulumine 
alaesindatud soorühma kuulumisega, jääb esi-
mesenanimetatu konkreetses artiklis teiseseks 
uurimisküsimuseks. Meie põhiküsimuseks 
saab, kuidas Kesk- ja Ida-Euroopa endistest 
sotsialistlikest riikidest maailma ühte kõige soo-
teadlikumasse akadeemiasse läinud naisteadla-
sed tajuvad soolist võrdõiguslikkust tööl.

Miks üldse teadlased tahavad töötada võõr-
sil ja peavad seda tegema? Töötamine erinevates 
kollektiivides, kultuurides ja erinevate töövõte-
tega võib osutuda teadlasteel väga arendavaks 
kogemuseks ning avardada sotsiaalset võrgus-
tikku, koostöövõimalusi ja töö uuenduslikkust 
aastakümneteks. Ka Euroopa Komisjon rõhub 
teadlasrändele Euroopa teadusruumis (EC 
2008), eeldades, et mobiilsus arendab teadlaste 
intellektuaalset ja sotsiaalset kapitali, mille tule-
musel tekib sünergia, teadus-tehnoloogiline 
innovatsioon ja lõppkokkuvõttes loodetavasti 
ka majanduskasv. Viimasel kümnendil on 
mobiilsus saamas teadlase karjääritee, eriti selle 
esimese poole normatiivseks osaks. Mitmete 
riikide teadusagentuurid seavad välisriikides 
järeldoktorantuuri läbimise erinevatele granti-
dele kvalifitseerumise tingimuseks. Töökoge-
must võõrsil ootavad tihti ka ülikoolid, pannes 
selle akadeemilistele ametikohtadele sobivuse 
üheks kriteeriumiks (vt. nt. Norforsk 2014, 37; 
Leemann 2010). 

Teadlastelt mobiilsust nõudes ei pruugita 
arvesse võtta, et naisteadlaste jaoks võib kodust 
lahkumine osutuda keerulisemaks kui mees-
teadlastele. Emasid peetakse „esimesteks lap-
sevanemateks“ ning isasid pigem emade abi-
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listeks kodu ja pere eest hoolitsemisel. Seega 
võib välislaboris või -keskuses töötamist pidada 
ihaldusväärseks ja normatiivseks osaks teadlas-
karjääris, mis võib sobida paremini meestead-
lastele ning taastoota nõnda akadeemia soolist 
tasakaalustamatust (Husu 2005; Husu, Kos-
kinen 2010; Hearn, Husu 2011; Hearn 2012). 
Aruanne Ida-Euroopa naisteadlastest (EC 2004) 
nentis, et tänasel teadlasel lasub surve kujuneda 
rändteadlaseks, kes eksleb nagu vaim ühest asu-
tusest ja ühest riigist teise, kes peaks loobuma 
isiklikust elust ja emadusest, et olla lõputult 
mobiilne ja konkurentsivõimeline rahvusva-
helisel teadusturul, mis toimib ebamääraste ja 
sageli ebaõiglaste reeglite järgi (lk 134). Seega 
on teadlasmobiilsusel nii positiivseid ja karjääri 
tagant lükkavaid kui ka negatiivseid aspekte. 
Eriti oluline on arvestada mobiilsusmudeli või-
malikku sobimatust just naisteadlaste biograa-
fiasse. Esineda võib ka probleeme välispäritolu 
teadlaste võrdse kohtlemisega. 

See artikkel on naisteadlastest, kes ületasid 
geograafilised tõkked ja saavutasid kõrgelt väär-
tustatud teadlasrände. Enamik neist läks Rootsi 
riikidest, mis nende rände ajal ei kuulunud veel 
Euroopa Liitu, kuid tänaseks kuuluvad. Mõne 
lähteriigiks on kolmandad riigid. Analüüsime, 
kas Rootsi ülikoolides soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks ellu kutsutud institutsioonid 
kindlustavad Kesk- ja Ida-Euroopast tulnud 
naisteadlastele tunde, et nende karjäär sõltub 
eelkõige nende endi pingutustest ja nende sugu 
ei ole tööl probleem. 

Artikkel põhineb 2014. aasta sügisel toimu-
nud biograafilis-narratiivsetel intervjuudel nais-
soost SET-teadlastega, kes alustasid teaduskar-
jääri üheksas erinevas postsotsialistlikus lähte-
riigis ja töötasid intervjuu ajal kaheksas Rootsi 
ülikoolis. Intervjuusid analüüsime, kasutades 
kriitilist raamistamisteooriat (Verloo 2005; 
Verloo, Lombardo 2007; Lombardo, Meier, 
Verloo 2009), mis toob esile, kas ja kuidas 
naised ise problematiseerivad soolist võrdõigus-
likkust Rootsi akadeemias.

Järgmisena anname ülevaate mehhanis-
midest, millega taastoodetakse akadeemia ja 
teaduse tipptaseme soolistatust. Seejärel dis-
kuteerime, milliste seesmiste takistustega võib 
mobiilne teadlane kokku puutuda vastuvõt-
jariigi ja -akadeemia soolise võrdõiguslikkuse 
olukorra kritiseerimisel. Samuti tutvustame 
peamisi erinevusi Kesk- ja Ida-Euroopa riiki-
des ning Rootsis domineerivate soolise võrdõi-
guslikkuse raamistuste vahel. Edasi kirjeldame 
kriitilist raamistamisteooriat, mida kasutame 
metodoloogilise lähenemisena, analüüsides 
naiste biograafilisi narratiive. Tulemuste pea-
tükis kirjeldame lähemalt soolise võrdõiguslik-
kuse ja vastavate poliitikate kolme tüüpi prob-
lematiseerimist, mida leidsime intervjuudest. 
Diskussiooniosas arutleme selle üle, kui olulist 
mõju võivad avaldada  spetsiifiline mitme-
kordne sotsialiseerimine ja tänutunne hinnan-
gutele, mida Kesk-ja Ida-Euroopast pärit nais-
teadlased annavad Rootsi akadeemiale. 

Sooline võrdõiguslikkus       
akadeemias

Sooline akadeemia: ebavõrdsuse taastoot-
mine

Teaduses on vähem naisi kui mehi (vt. EC 
2012). Samuti võib akadeemias sarnaselt teiste 
valdkondadega rääkida nii horisontaalsest 
soolisest segregatsioonist – naised ja mehed 
koonduvad erinevatele aladele – kui ka verti-
kaalsest soolisest segregatsioonist – mehed on 
tõenäolisemalt seotud prestiižsemate ülikoo-
lidega ning on üle-esindatud kõrgematel aka-
deemilistel ametikohtadel. Horisontaalse seg-
regatsiooni tulemusel pole naisi palju täppis-, 
inseneri- ja tehnoloogiateadustes ning ole-
masoleva töökorralduse tingimustes ei pruugi 
need valdkonnad kujutada endast naistele 
sobivat töökeskkonda (UPGEM 2008), mis 
takistab meeskolleegidega võrreldava edu saa-
vutamist. Vertikaalset segregatsiooni ilmes-
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tab muuhulgas näiteks see, et mõeldes eduka 
teadlase peale, ei kuva me tõenäoliselt endale 
vaimusilmas naisteadlast. 

Ühe selgituse selle kohta, kuidas akadee-
milised kultuurid ja teaduse tipptase kujune-
vad soolistatuks pakuvad soo- ja organisat-
sioonikultuuri uurijad Jeff Hearn ja Liisa Husu 
(2011). Nad eristavad kolme analüüsitasandit: 
indiviidi- ehk mikrotasandit, organisatsiooni- 
ehk mesotasandit ja metatasandit ehk tead-
miste loomisega seonduvat. Esmalt soovitavad 
nad analüüsida, kes SET-teadusega tegeleb, 
kes on juhid, algatajad ja kaasatulijad, samuti 
vaadelda, kuidas SET-teadustesse panustajad 
kajastuvad aruandluses: keda positsioneeri-
takse avastajate ja kangelastena, kes paigutu-
vad teaduslukku, kes jäävad arvepidamisest 
välja (samas, 104). Teiseks on oluline vaadelda 
SET-teadustegevuse korraldust mesotasan-
dil: kuidas organisatsioonid SET-tegevusi 
planeerivad, organiseerivad ja ellu viivad. 
SET-valdkonna uurimisrühmad, uurimisvõr-
gustikud, teadusinstituudid ja ülikoolid on 
enamasti selgelt soolistatud organisatsioonid. 
Siin tuleb arvestada sedagi, milliseid teemasid 
ja uurimisküsimusi peetakse uurimisväärse-
teks. Kolmandaks osutavad Hearn ja Husu 
SET-teaduste sisu soolistamise protsessidele. 
Siin, metatasandil, soovitavad nad analüü-
sida, kuivõrd ja mil moel on teooriad, mõis-
ted, metodoloogiad ja teadmiste esitamiseks 
kasutatavad keelekonstruktsioonid olemuselt 
soolistatud (vt. ka Hearn 2012).

Sellise kolmetasandilise akadeemilise kul-
tuuri soolistatuse analüüsiga haakub Schiebin-
geri ja Schraudneri (2011) käsitlus ülikoolide 
soolise võrdõiguslikkuse edendamise poliitikate 
arengust. Nad eristavad kolme poliitikaees-
märki: esiteks, tõsta SET-erialadel naisteadlaste 
osakaalu (naisteadlasekeskne nn. indiviidita-
sand), teiseks, muuta teadusasutuste töökultuuri 
ja eemaldada struktuursed takistused naistead-
lastele (organisatsiooni- ehk nn. mesotasand); 
kolmandaks, teaduse enda tasand, millel lülita-

takse  soopõhise analüüsi põhimõtted nii alus- 
kui ka rakendusuuringutesse (teadmusloome- 
ehk nn. metatasand).

Põhjamaade akadeemiates on tehtud eri-
nevaid jõupingutusi soolise tasakaalu saavu-
tamiseks (vt. nt. Wullum Nielsen 2014). Siiski 
leiavad Seierstad ja Healy (2012), et sooline 
võrdõiguslikkus on seal endiselt kauge unis-
tus. Nad selgitasid välja, et kolme Skandi-
naavia riigi ülikoolides jääb naisprofessorite 
osakaal Euroopa keskmisele alla. Lisaks ana-
lüüsisid nad naiste kogemusi ja hinnanguid 
akadeemia soolise võrdõiguslikkuse osas, 
võttes arvesse värbamispraktikaid, diskrimi-
neerimise juhtumeid, karjääriteid ja töö-kodu 
konfliktide esinemist. Kuigi Rootsi on riikide 
seas, mille puhul soolise võrdõiguslikkuse 
meetmete rakendamise õigustuseks akadee-
mias tuuakse kasulikkuse ja innovatsiooni 
kõrval selgelt välja ka õigluse taotlust ja püüdu 
ohjata diskrimineerimist (Wullum Nielsen 
2014a) hindas koguni 94% vastajatest, et 
nende ülikoolis ei ole soolist võrdõiguslikkust. 
Rootslannadele järgnesid taanlannad, kel-
lest 83% andis soolise võrdõiguslikkuse olu-
korrale tööl negatiivse hinnangu (Seierstad, 
Healy 2012). Muidugi võib see kriitika rääkida 
samavõrd „tegelikust“ olukorrast kui ka Põh-
jamaade naiste keskmisest kõrgemast teadlik-
kusest, siiski ilmestavad Seierstadi ja Healy’ 
tulemused, et arenguruumi soolise tasakaalu 
valdkonnas on. Samas tõstatab see küsimuse, 
kuidas teistest riikidest pärit naised olukorda 
tajuvad, ja selle avamiseks ongi käesolev ana-
lüüs ette võetud. 

Välispäritolu teadlaste positsioon vastuvõtja-
akadeemia soolise võrdõiguslikkuse olukorra 
kritiseerimiseks

Meie valimi seisukohalt tuleb rääkida kahe 
ebavõrdse kohtlemise aluse – päritoluriik ja 
sugu – kumuleerumisest. Kui naisi on SET-
valdkonnas üldiselt vähe, siis veel vähem töötab 
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SET-instituutides naisteadlasi, kes tulevad välis-
maalt. 

Cathy Ann Trower (2012) leidis, et naistead-
lased ning välispäritolu teadlaskond on „koha-
like“ meesteadlastega võrreldes märksa sageda-
mini rahulolematud akadeemilise töökohaga 
ning seepärast rohkem valmis töökohta vahe-
tama või akadeemilisest karjäärist loobuma. 
Samas leidis ta, et ülikooliti, aga ka riigiti on 
olulisi erinevusi teadlaste rahulolus oma tööga. 
Võime tõdeda, et ka meie uuringus intervjueeri-
tud naiste lahkumisel koduakadeemiast mängis 
rolli rahulolematus oma töökeskkonna ja töö-
tingimustega (vt. mh. Eesti kohta ka EC 2004; 
UPGEM 2008).

Käsitledes väljarände tingimusi ja tule-
musi Balti riikide näitel, leidis Sippola (2013), 
et kohalikult tööturult väljumine Albert O. 
Hirchmani terminites (exit) toimub Kesk- ja 
Ida-Euroopa riikides sageli enese kuuldavaks 
tegemise võimaluste (voice) puudumise olukor-
ras. Tajutakse, et võimalused ebasobiva olukorra 
muutmiseks kodumaal on ülimalt piiratud. 
Selle põhjal võib oletada, et ka kohalikule töö-
turule jääjate lojaalsus (loyalty) tuleneb valikute 
puudumisest. Sippola käsitlus aitab ka mõista, 
kuidas illusioonide puudumine enda agentsuse 
suhtes võib kujundada väljarännanutes teatud 
tüüpi lojaalsust uue tööturu suhtes. Sealjuures 
võib ka uues kontekstis puududa sisseränna-
nul tunne, et tal on sõnaõigust ja mõju. Võime 
oletada, et see mehhanism kehtib ka Rootsi 
akadeemias SET-valdkondades töötavate välis-
päritolu teadlaste puhul, kui nad annavad hin-
nanguid soolise võrdõiguslikkuse olukorrale 
vastuvõtja-akadeemias. 

Selle artikli fookuses on eelkõige naistead-
laste kogemus sooliselt ebavõrdse kohtlemisega 
ning selle märkamine ja tõlgendamine naiste 
endi poolt. Teame, et Rootsi akadeemias töö-
tavad Ida-Euroopast pärit naisteadlased on 
soosüsteemidega kohanenud mitmekordselt. 
Esmalt sotsialiseeriti neist enamik võrdlemisi 
pinnapealsesse sotsialistlikku soolise võrdõigus-

likkuse süsteemi (vt. näiteks Krizsán jt. 2009), 
seejärel kogesid nad postsotsialistlikul perioodil 
teaduses kehtinud soosüsteemi (vt. näiteks EC 
2004). Järgmisena seisis ees kohanemine Rootsi 
ühiskonnas kehtiva soolise võrdõiguslikkuse 
süsteemiga (vt. Krizsán jt. 2009) ja selle osana 
Rootsi teadusasutuste soosüsteemiga (vt. näi-
teks EC 2002; Wullum Nielsen 2014; 2014a). 
Seejuures tuli neil kõigis soosüsteemides kokku 
puutuda teatud erinevusega formaalsete nor-
mide ning tegelike praktikate vahel. Mitmeid 
sekundaarseid soolisi sotsialiseerimisprotsesse 
läbinuna on neil naistel omapärane võrdlusbaas, 
et mõtestada Rootsi akadeemia SET-valdkonda-
des kehtivaid soolisi põhimõtteid ja praktikaid.

Välispäritolu teadlaste hinnangut vastu-
võtja-akadeemia soolistele protsessidele mõju-
tavad riikidevahelised erinevused soolise võrd-
õiguslikkuse raamistamises. Järgnevalt selgita-
megi, mille poolest erinevad Rootsi ja postsot-
sialistlike riikide võrdõiguslikkuse raamistused. 

Riikidevahelised erinevused soolise võrdõi-
guslikkuse raamistamises

Teoreetiliselt saab eristada kolme visiooni 
soolisest võrdõiguslikkusest: samasus, erinevus 
ja transformatsioon (Lombardo, Meier, Verloo 
2009). Samasuse idee eeldab naiste kaasamist 
(poliitikameetmete abil) võimustruktuuridesse 
võrdselt meestega, erinevuse idee tunnustab 
meeste ja naiste erinevust, kuid pakub välja 
poliitikameetmed, et kompenseerida sellest 
tulenev naiste positsioonide halvemus, sellal kui 
transformatsiooni idee näeb ette olemasoleva 
ebavõrdsust taastootva struktuurse korra alus-
talade kõigutamist.

Analüüs Euroopa riikide soolise võrdõi-
guslikkuse poliitikate debattidest (Krizsán jt. 
2009) tõigi välja kolm poliitikaraamistuste 
põhirühma. Esiteks kaasamisele suunatud võrd-
õiguslikkuse raamistused, teiseks nn. transfor-
matiivsed ehk praeguste soosüsteemi muutmi-
sele suunatud raamistused ja algatused ning 
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kolmandaks, lähenemised, mis eitavad soolise 
võrdõiguslikkuse ideed või seavad selle põhi-
mõtted kahtluse alla. Autorid oletasid, et ava-
likult otseselt eitav (kolmas) lähenemine ei ole 
enam poliitilistes diskussioonides sobilik, nii 
et selle asemel rakendatakse soolise võrdõigus-
likkuse küsimuse alla seadmiseks kaudsemaid 
võtteid. 

Lähemal vaatlusel osutus otstarbekas eris-
tada Euroopas viit tüüpi riike: esiteks, ülekaa-
lukalt transformatiivset raamistamist raken-
davad riigid (Eesti, Sloveenia, Soome, Rootsi 
ja Hispaania); teiseks, kaasav-transformatiivse 
raamistamisega riigid, kus eitavate raamistuste 
osa on marginaalne (Tšehhi, Prantsusmaa, 
Holland, Saksamaa); kolmandaks, peamiselt 
kaasava raamistamisega riigid (Austria, Belgia, 
Luksemburg, Suurbritannia, Küpros, Kreeka, 
Portugal, Türgi, Horvaatia, Rumeenia, Slovee-
nia); neljandaks, polariseerunud maad, kus 
tugevalt kaasava või transformatiivse lähene-
mise kõrval esineb suurel määral ka eitavat 
raamistamist (Taani, Malta) ning viiendaks, 
tugevalt eitava soolise võrdõiguslikkuse raa-
mistamisega maad, kus on võrdlemisi madal 
nii transformatiivse kui ka kaasava lähene-
mise esinemissagedus (Bulgaaria, Ungari, Läti, 
Leedu, Poola ja Itaalia). 

Rootsi kuulub QUING-aruande (Krizsán jt. 
2009) põhjal transformatiivse ja kõige tugevama 
soolise võrdõiguslikkuse raamistusega riikide 
hulka, mida iseloomustab väga selge võrdõi-
guslikkuse pooldamine ja väga nõrk eitava 
suhtumise osakaal, ent suurem osa Kesk- ja Ida-
Euroopa riike kuulub nõrga või mõõduka võrd-
õiguslikkuse raamistusega riikide hulka. 

Siiski, autorid rõhutavad, et tuleb tähele 
panna erinevust soolist võrdõiguslikkust puu-
dutavate poliitiliste debattide ning sama riigi 
tegeliku soolise võrdõiguslikkuse näitajate vahel. 
Veel on oluline silmas pidada, et  Kesk- ja Ida-
Euroopa riikide puhul on poliitikadokumendid 
soolise võrdõiguslikkuse võtmeteemadest rää-
kides Euroopa Liidu dokumentidega võrreldes 

oluliselt vähem soolistatud või ilmutavad selgelt 
teadmatust soolise ebavõrdsuse struktuursetest 
alustest. Näiteks Rootsi poliitikadokumendid on 
ka Euroopa Liidu omadega võrreldes rohkem 
sootundlikud, arvestades muuhulgas ka enam 
intersektsionaalset ebavõrdset kohtlemist, mis 
on pigem harv isegi Euroopa Liidu dokumen-
tides. Ka paistavad Kesk- ja Ida-Euroopa riigid 
silma selle poolest, et keskmisest sagedamini 
viidatakse soolise võrdõiguslikkuse temaati-
kat lahkavates dokumentides rahvusvahelistele 
nõuetele ja normidele, mida Rootsi puhul ei saa 
täheldada. 

Seega võime rääkida sellest, et enamikus 
meile huvipakkuvate teadlaste päritoluriikides 
valitseb Rootsist põhimõtteliselt erinev lähe-
nemine soolisele võrdõiguslikkusele. Samas 
kohaldati neis riikides sotsialismiperioodil 
kohati vägagi otsustavaid võtteid naiste posit-
siooni parandamiseks, muuhulgas ka teaduses 
(EC 2004). See muudabki iseäranis huvitavaks 
küsimuse, kuidas hindavad nad Rootsi akadee-
mias käibivaid soolise võrdõiguslikkuse põhi-
mõtteid ja praktikaid – mitte lihtsalt mobiilsete 
teadlastena, vaid just Ida-Euroopa riikidest pärit 
naisteadlastena.

Metodoloogiline lähenemine 
Kriitiline raamistamisteooria

Et mõista, kas ja kuidas naisteadlased 
problematiseerivad soolist võrdõiguslikkust 
Rootsi akadeemias, kasutame kriitilist raamis-
tamisteooriat. Lähtume arusaamast, et „polii-
tikad toetuvad uskumuste, tajude ja mõist-
miste ja väärtuste raamistikele“ (Ficher 2003, 
144). Käsitleme soolist võrdõiguslikkust kui 
dünaamilist, vastuolulist kontseptsiooni, mille 
tähendus võib teiseneda vastavalt konteksti 
muutumisele. See kontseptsioon rändab ajas 
ja ruumis, ületades nii riikide kui ka institut-
sioonide piire. Sellel rännakul võib ta tähendus 
muutuda üldisemaks, tõmbuda kitsamaks ja 
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teiseneda (Lombardo jt. 2009). Soolise võrdõi-
guslikkuse poliitikat võidakse erinevalt raamis-
tada.  

Poliitikaraamid koosnevad reeglina neljast 
komponentidest. Nendeks on diagnoos (milles 
seisneb probleem?), põhjuslikkus (mis või kes 
on süüdi?), prognoos (milles seisneb lahendus?), 
üleskutse tegevusele (kes peaks probleemi lahen-
dama?) (vt. Verloo 2005, 24). Küsimused, mis 
aitavad poliitikaraame tuvastada on järgmised: 
milles seisneb probleem, mida tuleb lahendada, 
keda see probleem mõjutab, mis asjaoludel 
probleem ilmneb või taaskerkib, mis on ees-
märk, mida peab eesmärgile jõudmiseks ette 
võtma, kes peab ette võtma, millele toetatakse 
oma väited? (Verloo, Lombardo 2007, 35). Iga 
poliitikaraamistus hõlmab nii probleemipüsti-
tust kui ka lahendust. Intervjuude läbiviimisel 
ja tulemuste analüüsimisel toetusimegi nendele 
küsimustele, et selgitada välja, milliseid soo-
lise võrdõiguslikkuse raamistusi naisteadlased 
kasutavad.

Tavaliselt rakendatakse kriitilist raamis-
tamisteooriat poliitikadokumentide (vt. nt. 
Krizsán jt. 2009; Verloo, Pantelidou Maloutas 
2005) ja poliitikute sõnavõttude analüüsimiseks, 
et näha, kuidas sooline võrdõiguslikkus võib 
erinevalt raamistatuna õigustada erinevaid ees-
märke ja tegevusi ning viia valdkondade või rii-
kide võrdluses erinevate ja koguni vastukäivate 
poliitikateni, aga meie katsetame seda metodo-
loogilist lähenemist mitte poliitikakujundajate, 
vaid soolise võrdõiguslikkuse poliitika subjek-
tide (naisteadlaste) olukorrataju ja ootuste väl-
jaselgitamiseks. Käsitleme niisiis teadlasi polii-
tiliste subjektidena, kel on oma väljakujunenud, 
kuid võimalik, et muutumises olev raamistus 
ühiskonnas toimuva hindamiseks, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkuse meetmete hindami-
seks. Samas on alust ka arvata, et teadlastel on 
mõju ülikoolide soolise võrdõiguslikkuse polii-
tika väljatöötamisele ning kahtlemata väga suur 
mõju poliitikate igapäevasele mõtestamisele, 
legitimeerimisele ja rakendumisele. 

Andmete kogumise, analüüsimise ja esita-
mise meetodid

Valitud kriitilise raamistamisteooria põhi-
mõtteid kasutav analüüs põhineb biograafilis-
narratiivsetel intervjuudel (Wengraf, Chamber-
layne 2006; Wengraf 2001) kolmeteistkümne 
järeldoktorandi, lektori, uurija-inseneri, dot-
sendi ja professoriga, kes alustasid SET-teadus-
karjääri üheksas erinevas Kesk- ja Ida-Euroopa 
riigis ja töötasid 2014. aasta sügisel kaheksas 
Rootsi ülikoolis. Kesk- ja Ida-Euroopa tähistab 
siinkohal kõiki Euroopa endisi kommunist-
likke režiime, sõltumata sellest, kas nad kuulu-
vad praegu Euroopa Liitu või ei. Analüüsime 
nii Euroopa Liidu sisese kui ka kolmandatest 
riikidest pärineva teadlasmobiilsuse/-rände 
kogemusi ja eriti sisserännanud teadlaste Rootsi 
akadeemiasse lõimumise kogemusi soolisest 
aspektist. Asjakohane on mainida, et hoolimata 
sellest, et mõne sellesse gruppi kuuluva naise 
välimusest võis aru saada, et nad pole igipõli-
sed skandinaavlased, olid nad siiski valdavalt 
sini- või hallisilmsed ning üsna kahvatu nahaga. 
Nad on selles mõttes privilegeeritud seisus ning 
nende kogemust ei saa ehk laiendada kõikidele 
naisteadlastele, kes tulevad Rootsi akadeemiasse 
võõrsilt. 

Intervjueeritud olid vanusevahemikus 
30−60 aastat. Kaasasime nii üksikuid kui pere-
dega, lastega kui lasteta naisteadlasi. Valimi jao-
tumist taustatunnuste alusel illustreerib tabel 1. 
Nii selles kui ka analüüsitulemusi tutvustavas 
osas on andmed anonümiseeritud ja vajadusel 
muudetud, et peita intervjueeritute identiteete.

Biograafilis-narratiivsed intervjuud toovad 
hästi välja subjekti loo aegruumis, avades üht-
aegu nii elukäigu intentsionaalsuse ja interv-
jueeritava agentsuse kui ka elukäigu paigutu-
mise makrotasandi struktuuridesse (Apitzsch, 
Siouti 2007). Ilmneb nii informantide teadlik-
kus-tahtlikkus kui ka ühiskondlik-kultuurilised 
ja individuaalsed eeldused ja protsessid (samas), 
mis suunavad ja piiravad eluteid. 
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Peame oluliseks selgitada, et erinevalt tüü-
pilisest biograafilisest lähenemisest, mille puhul 
palutakse intervjueeritavatel rääkida kogu oma 
elulugu, alates lapsepõlvest või koguni esivane-
matest, palusime meie naisteadlastel alustada 
sellest hetkest, mil nad esmakordselt tõsiselt 
mõtlesid välisriiki õppima- või tööle minekust. 
Mõne intervjueeritava puhul võis see hetk ase-
tuda alles kolmekümnendatesse eluaastatesse. 
Kogutud andmete ajaline piiratus ei pruugi alati 
võimaldada süvabiograafilist analüüsi. 

Käsitleme narratiive protsessidena, mille 
käigus taasloob kõneleja intervjuu käigus retro-
spektiivselt oma kogemuse muuhulgas selektee-
rides, korrastades ja andes juhtunule tähendust 
(Ní Laoire 2008, 198).

Uurimust planeerides huvitas meid Kesk- ja 
Ida-Euroopast tulnud naisteadlaste kohtlemine 
Rootsi akadeemias seoses kuulumisega nii soo-
lisesse kui ka etnilisse vähemusse. Lähtudes 
sellisest intersektsionaalsest eeldusest, valmis-
tasime mõlema aluse kohta ette ka eraldi küsi-
musteplokid. Intervjuude käigus selgus aga, et 
naissoolisust tajuti palju suurema probleemina 
kui välispäritolu. Siin võib olulist rolli mängida 
SET-valdkonna teaduse ja teadlasrühmade rah-
vusvahelisus ja „mehisus“. Kuna etniline vähe-
musstaatus ei omanud andmetes erilist kaalu, 
keskendume naisteadlaste soolise tõrjumise 
kogemustele ja hinnangutele, mida antakse 
Rootsi teadusasutuste soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise poliitikatele.

Nimed kolmele soolise võrdõiguslikkuse 
raamistamise viisile, mis analüüsil eristusid, 
panime meie, väljastpoolt vaatajate ja üldistaja-
tena, mitte intervjueeritud ise. Teisisõnu tekkisid 
kolm põhikategooriat, toetudes olemasolevale 
teadustööle (Krizsán jt. 2009) etic-põhimõttel.  

Intervjuude läbiviimisel kasutasime Skype’i 
videokõnesid, mis on teadlaste jaoks harjumus-
pärane tööriist. Skype’i videokõned võimalda-
vad näost näkku kohtumise kogemust, erinevalt 
näiteks telefonikõnede või e-kirjade vahendusel 
intervjueerimisest. 

Tulemused: kas/kus on probleem? 
Kolm soolise võrdõiguslikuse raamistust

Selles peatükis esitame kolme tüüpi soolise 
võrdõiguslikkuse raamistamisi, mida andmetes 
leidsime (kokkusurutult esitab neid tabel 2). 
Teeme seda, keskendudes Veronika, Katarina ja 
Lena olukordadele ja seisukohtadele. Fokusee-
rime andmetes leidunud kolme tüüpi seisukoh-
tade tüüpilistele ning sõnaosavatele esindajatele. 
Juhime tähelepanu, et ühe inimese intervjuus 
võis esineda ka mitu raamistamist samaaegselt 
(vt. tabel 1).

Alljärgnevalt kirjeldame iga raamistust 
lähemalt.

Transformatiivne raamistus 
Aastal 2003 kandideeris umbes kol-

mekümnene Veronika mitme välisülikooli 
doktorantuuri. Talle tehti pakkumisi kahelt 
mandrilt, kuid ta valis Euroopa ja Rootsi geo-
graafilise läheduse tõttu kodumaale. Postsot-
sialistlikult kodumaalt lahkumise põhjuseid 
oli kaks. Naisel ei edenenud teadustöö, sest 
ta käis suure koormusega „tavatööl“. Dokto-
randistipendium, kui see üldse õigeaegselt 
välja maksti, ei võimaldanud õpingutele kes-
kenduda. Lisaks nõudis Veronika uurimis-
valdkond moodsat ja kallist tehnoloogiat 
− labori aegunud sisseseade takistas teadus-
töö sujumist. Veidi pärast enda sisseseadmist 
valdkonna ühes maailma tipplaboris Rootsis 
kohtas Veronika oma tänast elukaaslast, kel-
lega rajas pere ja kodu. Mõne aasta eest sai ta 
sünnijärgsele kodakondsusele lisaks ka Rootsi 
oma. Ometi on ta intervjuu ajal rahulolematu: 
kümne aastat Rootsi ülikoolis ei toonud püsi-
vat töökohta, Veronika töötas endiselt pro-
jektipõhiselt teadurina. Naine ei olnud loo-
tusrikas ka lähitulevikku vaadates. Osakonna 
majandusseisu ei saanud kiita ning Veronika 
täheldas, et kitsastel aegadel ja tiheda konku-
rentsi tingimustes edutatakse pigem mehi.
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Veronika: Paar meest said hiljuti lektoriks, 
aga meile (naissoost teaduritele) öeldi, et peate 
paremaid aegu ootama. Senikaua aga olen 
rakkes kursuste ning magistrantide ja dokto-
rantide juhendamisega ning teen seda prakti-
liselt tasuta (naerdes mõrult). Minu palk on 
madalam ja positsioon palju ebakindlam kui 
lektoritel. See on ebaõiglane. Veel paar aastat 
sellistes tingimustes ja ma kaalun … (Rootsi 
akadeemiast lahkumist). Miks ma peaks 
tegema sama tööd palju madalama palga eest!? 

Vaadates ringi oma multietnilistes töökol-
lektiivides, leidsid paljud intervjueeritud, et 
rahvus ei ole tööl probleemiks. „Naisena aka-
deemias on keerulisem kui välismaalasena,“ 
ütles ka Veronika. Lisaks osakondade juhtkon-
napoolsele meeste-eelistamisele süüdistas Vero-
nika Rootsi teaduse hindamise süsteemi tervi-
kuna, mille lõid mehed meeste jaoks.

Veronika: Ma ei usu, et professorid, kes hin-
davad taotlusi ja lükkavad osa neist kõrvale, ise 
aduvad, et nad tegelevad (soolise) diskriminee-
rimisega. Asi on lihtsalt selles, et kriteeriumid, 
millest nad lähtuvad on loodud meeste jaoks. 
Kui naine esitab taotluse − loomulikult see ei 
sobitu. Kriteeriumid on meeste jaoks kujun-
datud, sest see on (mehekeskne) traditsioon. 
Mehed rajasid akadeemia ja naised liitusid 
hiljem. Üllatav on vaid, et traditsioon nii aegla-
selt muutub (naerdes). Meil on juba aasta 2014. 

Kriteeriumitena, mis Veronika hinnangul 
mehi süstemaatiliselt eelisolukorda seavad, 
nimetasid tema ja mitmed teised naised kaas-
autorluses kirjutatud publikatsioonide puhul 
kõikide autorite panuse võrdsustamist. Sageli 
on naine esimene ja mees viimane autor ning 
esimese autori ehk naise teistest suurem panus 
artikli valmimisse ja avaldamisse jääb vääri-

Intervjuee-
ritav

Vanus 
2014 

Lähtepiirkond1 Karjäärifaas 
Rootsis 

Peresituatsioon Kasutatud 
raamistus(ed)2

Nr. 1 30 Baltikum nooremteadlane lasteta pere 3
Nr. 2 55 Balkani ps. vanemteadlane lastega pere 2
Nr. 3 55 Balkani ps. vanemteadlane üksik 1
Nr. 4 40 Ida-Euroopa nooremteadlane lasteta pere 1
Nr. 5 45 Balkani ps. nooremteadlane lastega pere 1/3
Nr. 6 40 Ida-Euroopa nooremteadlane lastega pere 1/2/3

Nr. 7 35 Ida-Euroopa nooremteadlane lastega pere 3
Nr. 8 50 Ida-Euroopa vanemteadlane üksik 1/3
Nr. 9 35 Balkani ps. nooremteadlane lastega pere 3
Nr. 10 60 Balkani ps. vanemteadlane (täiskasvanud) 

lastega pere,
3

Nr. 11 45 Balkani ps. vanemteadlane lastega pere 1
Nr. 12 45 Kesk-Euroopa vanemteadlane lastega pere 1/3
Nr. 13 45 Balkani ps. vanemteadlane lasteta pere 3

Tabel 1. Valimi kirjeldus

1 Kesk- ja Ida-Euroopa endised kommunistlikud režiimid on liigitatud järgmiselt: Baltikum (Eesti, Läti, Leedu); 
Kesk-Euroopa (Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Sloveenia, Ungari); Balkani poolsaar (Horvaatia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Rumeenia, Bulgaaria, Serbia, Albaania, Makedoonia, Kosovo, Montenegro); Ida-Euroopa (Valge-
vene, Ukraina, Moldova, Venemaa).

2 Analüüsi käigus eristunud raamistused (1 − transformatiivne; 2 − kaasav; 3 − eitav) on lähemalt kirjeldatud selles 
peatükis.
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liselt tunnustamata. Lisaks võidakse grantide 
jagamise ja värbamise komisjonides, Veronika 
tähelepanekul, tõlgendada kaasautorlust mees- 
ja naisautorite puhul erinevalt: meeste puhul 
tõestusena, nende „edukusest võrgustumises ja 

koostöös“ ning naiste puhul märgina „iseseis-
vusetusest ja teistest sõltumisest“.

Kõik naised selles uurimuses sisenesid 
Rootsi teadusesse pärast teadustee algust post-
sotsialistlikus lähteriigis. Selles suhtes erinevad 

Raamistused Diagnoos
(Milles seisneb 
probleem?)

Põhjuslik seos
(Mis või kes on 
süüdi?)

Prognoos
(Milles seisneb 
lahendus?)

Üleskutse tegevusele
(Kes peaks probleemi 
lahendama?)

1. Transfor-
matiivne raa-
mistus

Naisteadlaste süs-
temaatiline (kuigi 
ehk mitteteadlik) 
ekspluateerimine 
ja diskrimineeri-
mine teadusmaa-
ilmas

Riiklik teaduse 
rahastamise ja tea-
dustulemuste hin-
damise süsteem 
ning ülikoolide 
värbamise ja edu-
tamise kriteeriu-
mid on ajalooliselt 
kujundatud just 
meestele  sobivaks

A. Lähiperspektii-
vis −  naiste argine 
koostöö tänase 
süsteemi piirides. 
B. Pikas perspek-
tiivis − akadee-
milise tipptaseme 
kriteeriumite 
väljavahetamine  
naistesõbraliku-
mate vastu 

Kõikidel tasemetel 
naisteadlased 

2.
Kaasav raa-
mistus

A. Naisteadlaste 
kompetentsuse 
kahtluse alla sead-
mine ülikoolides
B. Kompetentsete 
naisteadlaste väike 
arv

A. Ülikoolide 
tänased soolise 
võrdõiguslikkuse 
poliitikad õõnes-
tavad naisteadlaste 
tõsiseltvõetavust 
B. Pered ja laste-
asutused suuna-
vad tüdrukuid 
süstemaatiliselt ja 
maast madalast 
SET-valdkonda-
dest eemale 

A. Naisteadlaste 
edutamine eri-
alase kompetent-
suse, mitte soolise 
kuuluvuse alusel 
B. Alustavate nais-
teadlaste vajaduste 
väljaselgitamine, 
et toetada nende 
jäämist teadusesse 

A. Naisteadlased, kes 
peavad läbi tõsise 
töö end (meessoost 
teadlaste massile) 
tõestama
B. Pered ja lasteasu-
tused, kes peavad 
laste arengut suu-
nama soostereotüü-
bivabalt 

3.
Eitav raamis-
tus

Naised on teadu-
ses alaesindatud 
(aga see on prob-
leem pigem üli-
kooli juhtkonna ja 
soolise võrdõigus-
likkuse eestkõne-
lejate kui teaduse 
arengu jaoks)

Naiste endi huvi-
puudus teaduse 
vastu 

Aeg teeb oma 
töö sedamööda, 
kuidas tänased 
naissoost üliõpila-
sed SET-teadlas-
teks sirguvad 

Välist sekkumist pole 
vaja. Noored naised 
võivad ise teaduses 
jätkata 

Tabel 2. Intervjueeritute soolise võrdõiguslikkuse raamistused Rootsi teaduses
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nad kolleegidest, kes veetsid kogu oma õpin-
gute ja tööelu Rootsis ja kelle Rootsi-kesksest 
kogemusest Rootsi teaduspoliitikate väljatöö-
tajad näivad lähtuvat. Kui välispäritolu teadla-
sed kaitsesid doktorikraadi Rootsi ülikoolis, ei 
võetud nende varasemat teadustöö kogemust 
Kesk- ja Ida-Euroopas arvesse kui väärtuslikku 
töökogemust välisriigis. Kuigi Veronika käis 
mitu aastat doktorantuuris lähteriigis, kaitses 
temagi doktoritöö alles Rootsis. Ootuspäraselt 
läinuks ta seejärel välisriiki, et saada vaheldust 
koduriigi (Rootsi) töövõtetele ning koguda 
rahvusvahelist sotsiaalset kapitali. Kraadi kaits-
mise hetkel tundis Veronika, et tema elus on 
viimastel aastatel olnud küllalt palju vaheldust. 
Ta ihaldas vahelduseks stabiilsust – sisseelamist 
oma uude koduriiki ning harjumist Rootsi aka-
deemia töövõtete ja organisatsioonikultuuriga, 
mis erinesid oluliselt talle harjumuspärasest. 
Veronika jäi Rootsi, ignoreerides nõnda SET-
teadlase karjäärimudelit, mis eeldas temalt kui 
hiljuti Rootsi ülikooli tulnult „topeltkoormust“ 
uute kogemuste vallas.

Mitmed naised kritiseerisid välismaal 
järeldoktorantuuri läbimise normatiivsust pro-
jektide rahastamisel, akadeemilistele ametipos-
tidele värbamisel ja edutamisel. Veronika leidis, 
et välisriigi järeldoktorantuuri puudumisest 
tema CVs ei tohiks veel automaatselt järeldada, 
et tal puudub rahvusvahelise koostöö kogemus, 
mida tüüpiliselt saadakse välislaboris töötades. 
Ta kritiseeris selle kriteeriumi meelevaldsust.

Veronika: Me teeme Suurbritannia kol-
leegidega koostööd, viime läbi ühisprojekte. 
Ainus erinevus (järeldoktorantuurist välis-
riigis) seisneb selles, et ma ei pea lahkuma 
Rootsist. Töötan siin ja saadan proovid välis-
maale. Töö on tehtud, kuid pääseme kolimi-
sest, oma kodu väljaüürimisest ja muust sää-
rasest. [---] Kusjuures me teeme paralleelselt 
ka teiste (välisriikide) töörühmadega koos-
tööd. Hoopis keerulisem oleks pakkida kotid 
ja lahkuda kodust. [---] See on formaalne 
kriteerium, mille ette on (rahastus- ja vär-

bamisotsuste langetajatel) lihtne tõmmata 
linnuke. Mulle näib, et täna, kus teadusraha 
napib, samas konkurents on tihe, tervitatakse 
sellist kriteeriumi kui võimalust lükata suur 
osa taotlustest kõrvale. Hahahaaa, või ei ole 
käinud järeldoktorantuuris! (Naerab, imitee-
rides oletatavat hindajat.) Eemaldame, nad 
lihtsalt konkurentsist. See on väga mugav. Ja 
see tabab paljusid tüdrukuid. [---]

Veronika käsitles järeldoktorantuuri välisrii-
gis fetišina, mis vaatamata välisele sooneutraal-
susele marginaliseerib süstemaatiliselt just nais-
teadlasi. Alltoodud tsitaadist ilmeb, et mobiilse 
noore teadlase mudel sobib vaikimisi kõige 
paremini heteroseksuaalsetes paarisuhetes ela-
vataele meesteadlastele. Ka naiste teaduskarjääri 
takerdumise uurijad tõdevad, et konservatiiv-
sete soorollide tõttu ei saa naised niisama ker-
gelt reisida ja hoolitsuskohustusi delegeerida kui 
meesteadlased. Samuti on mehe töötasu kesk-
miselt kõrgem ning sellest loobumine, et saata 
oma teadlasest naist välisriiki, võib tuua perele 
kaasa olulise väljamineku (vt. nt. Norforsk 2014, 
37; Leemann 2010). 

Veronika: Igas komisjonis istub meespro-
fessor, kes kirjeldab oma hiilgavat järeldok-
torantuuri, kuidas ta läks välismaale, võttis 
pere kaasa ja naine oli lapsehoolduspuh-
kusel nende beebiga ja kõik laabus lihtsalt 
suurepärastelt. Ja kuidas see oli nii hea − 
nii hea − nii hea! Ja siis on naisprofessor, 
kes tunnistab, et ta ei saanud välismaale 
minna, … oli erinevaid põhjuseid, abikaasa 
ei sattunud sellest just vaimustusesse; kuid 
vaadake mu publikatsioonide nimekirja! 
Praegu eelistatakse neist kahest variandist 
üht − mehe lugu. Ja järeldoktorantuurist on 
saanud üks peamisi kriteeriume, mis otsus-
tab noorteadlaste rahastamise ja lektoriks 
valimise. Polegi midagi imestada, et nais-
professoreid nii vähe on!

Kuigi Veronika pooldas Rootsi akadee-
mia soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja 
naisteadlaste toetamise poliitikat, kurvastas ta 
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selle jõuetuse üle võrreldes sajandite vältel ehi-
tatud mehekeskse akadeemilise traditsiooni 
tugevusega. Ülalt-juhitud revolutsioonidele 
ta lähiplaanis eriti ei looda. Realistlikuks peab 
Veronika rohujuuretasandi lahendusi naiste 
endi poolt: teaduse tänase soolise olukorra 
analüüsimist ja teadvustamist ning argistes 
situatsioonides naisteadlaste vahelist võrgus-
tumist, tugigruppe ja mentorlust, üksteise 
soovitamist erinevate ülesannete täitjateks, 
kursuste läbiviijateks, komisjonidesse ja ame-
tikohtadele meesteadlaste eeskujul. Naised 
jäävad lootma, et uus tippteadlaste põlvkond 
on ehk tänasest sooteadlikum ega diskrimi-
neeri naisi teadlikult ega teadmatusest.

Lõpetuseks, Veronika annab oma teadus-
karjääri arengule veel kaks-kolm aastat proovi-
aega. Kui püsitöökoht selle ajaga ei teki, kaalub 
ta teadusest lahkumist. „Ma võiks avada oma 
väikese äri,“ mõtiskleb Veronika pärast oma 
viieteistkümne aasta pikkuseid investeeringuid 
teadusesse. 

Kaasav raamistus 
Kui osa naisi, nagu Veronika, heitsid Rootsi 

akadeemia soolise võrdõiguslikkuse poliitika-
tele ette jõulisuse puudumist, siis leidus neidki, 
kes tajusid seda pigem agressiivsena, kuid seal-
juures rumalana ja naiste positsiooni kahjusta-
vana. Katarina, intervjuu toimumise ajaks viie-
kümnendate keskpaigas professor, instituudi 
asedekaan ja doktoriõpingute juht prestiižses 
Rootsi ülikoolis, esindab neid hästi. 

Edukas karjäär Rootsi akadeemias ei 
tulnud Katarinale niisama lihtsalt. See nõudis 
enda vajalikkuse ja kompetentsuse tõesta-
mist, sooliste eelarvamustega võitlemist ning 
väsimatut tööd. Aastast 2001, mil ta Rootsi 
järeldoktorantuuri astus, kuni intervjueeri-
miseni 2014 sügisel, on Katarina hinnangul 
tööelu „üks lakkamatu võitlus“. Väljakutsete 
hulka, mida võõrsile teadustööle minnes üle-
tama pidi, kuulus suure hulga seniste publi-
katsioonide „võõrkeelsus“ (Rootsi poolt vaa-

datuna), loengute pidamine võõrkeeles (välis-
päritolu teadlase perspektiivist) ning koostöö-
võrgustiku loomine sihtriigis üsna nullist ning 
uue akadeemilise süsteemi ja organisatsiooni-
kultuuri tundmaõppimine. 

Kui uurisime Katarina kogemusi etnilise 
tõrjumisega, tõdes ta sarnaselt valdava osaga 
intervjueeritutest, et neid ei ole, „pigem on 
teaduskonnas muid rahvusi rohkem kui skan-
dinaavlasi, sest viimastel puudub motivatsioon 
(pärast magistrantuuri) veel neli aastat pingu-
tada, kui tasuv töö selletagi käes“.

Teadusmaailma soosuhete ja soopoliitikate 
peale on aga end feministiks pidav Katarina 
palju mõelnud ning jõudnud arusaamisele, et 
Rootsi ülikoolide sekkumised pahatihti pigem 
õõnestavad naisteadlase tõsiseltvõetavust ja 
karjääri, selle asemel et naisi toetada. Katarina-
taolised naised ei problematiseeri teaduse hin-
damise kriteeriumeid, nagu tegi näiteks Vero-
nika. Nad on valmis meeste seatud reeglite järgi 
mängima ning arvustavad naiste erikohtlemist 
akadeemias. 

Katarina rääkis, kuidas nii tema dotsendiks 
kui ka professoriks valimine viibisid nõude 
tõttu, et hindamiskomisjoni peab kuuluma 
vähemalt üks naine. Kuna tema teadusvald-
konna tippteadlaste hulgast leidus naisi väga 
vähe, venis kandidaatide hindamise protsess 
ja Katarina ametisse nimetamine. Viivitused ja 
selgusetus mängisid Katarina närvidel. Nüüd-
seks kuulub ta ise juba mitu aastat naissoost 
kvalifitseeritud komisjoniliikmete kitsasse ringi. 
Ühelt poolt tagab sellistesse kogudesse kuulu-
mine juurdepääsu infole, otsustele ja võimule, 
teisalt aga mitmekordistab see Katarina admi-
nistratiivset koormust. 

Katarina: Ja nad (naissoost professorid) 
on väsinud sellest, et ülikoolid neid pidevalt 
paluvad, et järgida naissoost komisjoniliikme 
reeglit (naerab). Arvestades naiste nappusega 
valdkonnas ei oska ma öelda, kui mõistlik see 
nõue on. Pigem vastupidi. [---] Üha uuesti ja 
uuesti paluvad kolleegid mul tulla. „Hästi,“ 
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vastan mina ikka ja jälle … Mul on palju 
komisjonides istumise tööd, administratiivset 
tööd. 

Osa Katarina administratiivsest tööst seis-
neb ka „Tuleviku naisteadlaste“ projektis osale-
mises, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas 
tõsta naisdoktorantide valmisolekut jääda Kata-
rina ülikooli ja akadeemiasse üldisemalt. Üli-
kool on eesmärgiks seadnud soolise tasakaalu, 
mis on Katarina hinnangul „lihtsalt naeru-
väärne“, arvestades naisõppurite suhtelist huvi-
puudust valdkonna vastu − „kuidas 25 protsen-
dist naisdoktorantidest välja pigistada 50 prot-
senti töötajaskonnast,“ kritiseerib naisprofessor 
ja -juht seatud soolise võrdõiguslikkuse sihte.

Lisaks on Katarinal raske taluda osa mees-
kolleegide vihjeid, et naisi nimetatakse kõr-
getesse administratiivsetesse ametitesse ning 
naisteadlaste projekte rahastatakse, et näidata, 
et ülikooli saadab edu soolise võrdõiguslikkuse 
vallas. Katarinagi peab võimalikuks, et kusa-
gil − küll mitte tema osakonnas või ülikoolis 
– tuuakse erialane kompetentsus ohvriks sooli-
sele tasakaalule. Katarina on veendunud, et juba 
selline kahtlus õõnestab kõigi edukate naiste, 
sealhulgas tema isiklikke pingutusi ja kaalu-
kust teadlasena. Teda ärritab Rootsi ülikoolide 
senine soolise võrdõiguslikkuse poliitika, mis 
on tekitanud sellise kahtluse.

Katarina: Olen kuulnud, et mõnel pool, 
mitte küll minu teaduskonnas, aidatakse 
mõnd naist, sest ta on naine, et paista statis-
tikas head välja. Tõesti, ma vihkan seda! Ma 
pole kunagi midagi saanud oma soo tõttu. 
Olen täiesti kindel, et ma pole kunagi midagi 
saavutanud, kuna olen naine. 

Intervjueerija: See näib olevat oluline ja 
tundlik teema sinu jaoks?

Katarina: Jah, sest ma tean omal nahal, 
kui keeruline oli saavutada, mida olen täna-
seks saavutanud ja saavutanud tänu oma 
kompetentsusele.  [---] See ärritab mind tõsi-
selt. Kardan, et meeskolleegid järeldavad, et 

olgu mis on, naisi peab olema kõikjal poo-
leks. Miks peaks me saama pooled kohad, kui 
50 kolleegist vaid viis on naised!? No mõtle 
hetkeks  [---] kõik need meetmed ja pidev 
rääkimine soolisest võrdõiguslikkusest ja nii 
vähe reaalseid tegevusi, mis arvestaks kompe-
tentsusega, stimuleerib osa inimesi. Kardan, 
et ka mehed, kes tõesti väärtustavad naisi, 
võivad hakata arutlema, miks antakse nais-
tele rohkem kui meile, meestele? Kardan, et 
nad võivad vahetada poolt. Sest juba on liiga 
palju – inimestelt (meesteadlastelt) võetakse-
võetakse-võetakse. Kui ühel hetkel saab liiga 
palju, siis saab liiga palju.

Katarina arvates ei saa kuigi palju ära teha 
tänaste poliitikatega, mis asetavad ülikoolidele 
suure surve otsida ja edutada naisi. Tegelik prob-
leem ja lahendus ei paikne mitte akadeemias, 
vaid hoopis madalamal tasemel – kodudes ja 
koolides, kus tütarlapsi suunatakse süstemaati-
liselt tehnika ja teaduse juurest eemale. Just sealt 
peaks alustama naiste teadusesse toomisega. 
Praegu jõuab Katarina hinnangul vaid erandlik 
naine SET-valdkondades doktorantuuri. Ja nii 
ei olegi kedagi teaduriks, rääkimata professo-
riks värvata. Tänased akadeemia seest lahen-
dust otsivad soolise võrdõiguslikkuse poliitikad 
tekitavad asjatuid pingeid mees- ja naisteadlaste 
vahel ning on lõpuks ikka määratud läbikukku-
misele, on Katarina veendunud.

Eitav raamistus 
Valimis leidus ka naisteadlasi, kelles erine-

valt Veronikast ja Katarinast polnud kibeduse 
jälgegi, näiteks Lena. Tänaseks umbes 40-aas-
tane Rootsi kodanik kolis Balkani poolsaarelt 
Rootsi Kuningriiki viisteist aastat tagasi armas-
tuse pärast. Kuigi tal oli juba magistrikraad ja 
väike teadustöökogemuski kodumaalt, astus ta 
Rootsis uuesti magistrantuuri. Peamiselt sel-
leks, et oma vaba aega sisukalt veeta. Järgnesid 
doktorantuur, järeldoktorantuur, vanem-lektori 
positsioon, doktoriõpingute juhi ja nüüd dot-
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sendi koht − kõik riburada pidi samas Rootsi 
prestiižses ülikoolis ning ilma et Lena oleks isegi 
tajunud karjääriredelil üles ronides erilist kon-
kurentsi. Kõik sujub, kui tööd teha, leidis Lena, 
kui imestasime tema loo kergust.

Lena: Ma ei arva, et teadlasetöö erineks 
kuigivõrd teistest töödest.  [---] Näen seda 
nii, et teadus on lihtsalt üks paljudest töödest, 
mida tuleb hästi teha. Ja kui teed seda hästi, 
sujubki kõik ladusalt (naerdes). 

Samas pole Lena edu siiski nii tavaline, 
kui teda kuulates tunduda võib. Tema insti-
tuudis töötab üksteist seeniorteadlast ja neist 
vaid üks – Lena – on naine. Vahepeal laiub 
suur tühimik, kuni tulevad mõned naissoost 
doktorandid ja nende järel magistrandid, 
keda on juba võrdselt meessoost magistran-
tidega. Lena käsitluses ei kõla selline äärmus-
lik sooline vildakus probleemina, aga tulles 
vastu intervjueerijale mõtleb ta siiski kaasa 
ja leiab, et tema ja vanemate põlvkondade 
naistel polnud lihtsalt huvi või eelsoodumust 
teadlasetööks. Ta usub, et instituudi soo-
line tasakaal võib paraneda iseenesest seda-
mööda, kuidas tänased naissoost magist-
randid, kes soovivad valdkonnas tegutseda, 
teadlasteks sirguvad. Lena nagu Katarina 
kirjeldab, kuidas nii ülikool kui ka tema ins-
tituut üritavad värvata kvalifitseeritud naisi, 
kuid senini pole neid lihtsalt kusagilt võtta. 
Mingeid struktuurseid tõkkeid pole Lena 
oma soo või rahvuse tõttu karjääriteel koha-
nud ega pea tõenäoliseks, et teisedki nende 
taha toppama jääks.

Lena: Ma pole mitte kunagi puutunud 
kokku mitte mingisuguse ahistamise või teist-
suguse kohtemisega selletõttu, et olen naine 
või kuna tulin välisriigist. Kolleegid on mulle 
öelnud, et sa oled lihtsalt naiivne ega näe 
tegelikkust. Aga tõepoolest − ma ei näe neid 
asju. Ma ei tunne, et Rootsi ühiskond kohtleks 
mind teisiti. Ma pole kunagi kogenud midagi 
negatiivset [---]. Öeldakse, et välismaalasi 

koheldakse teisiti. Mind mitte (emotsionaal-
selt)! Mind mitte kunagi. Pigem ütleksin, et 
mu rahvus on isegi eeliseks olnud.

Intervjueerija: Kuidas nii?

Lena: Näiteks prooviti mulle asju lihtsa-
maks teha, sest ma ei tundnud süsteemi, ei 
rääkinud rootsi keelt või midagi seesugust. 
Mu päritolu polnud kunagi mulle koormav. 
Sellest ajast, kui saabusin Rootsi, on mind 
koheldud väga hästi. 

Veronika korraldas nii, et sai osaleda rah-
vusvahelistes projektides ja erinevate riikide 
teadlaste koostöös Rootsist lahkumata, välja 
arvatud väliskonverentsid, kus ta ikka osales, 
seevastu Lena CVs ilutses õige mitu külalistead-
lase episoodi. Ta oli töötanud korduvalt kuude 
kaupa erinevatel kontinentidel ja plaanis ka 
intervjueerimise ajal akadeemilist puhkeaastat 
tipplaboris teisel pool maakera. Lapsi ja kodu-
loomi tal polnud ja mees nõustus meelsasti 
kaasa minema.

Märgiksime veel, et mitu Kesk- ja Ida-
Euroopast pärit naisteadlast, kes sarnaselt 
Lenaga ei näinud naiste kohtlemist Rootsi aka-
deemias probleemsena, vaid põhjendasid vald-
konna teadlaskonna soolist kompositsiooni iga 
naise individuaalse huvipuudusega, sarnanesid 
selles, et neil ei olnud lapsi ega teisi lähedasi, 
kelle eest nad oleks pidanud hoolitsema. Need 
naisteadlased vastasid „meesteadlase normile“, 
olles vabad töötama millal iganes. Neil polnud 
olulist kokkupuudet konfliktidega, mis võivad 
tekkida professionaalse ja teiste elurollide ühi-
tamisel. 

Diskussioon
Sooline ebavõrdsus akadeemias kujuneb 

indiviiditasandi, organisatsioonitasandi ja tea-
dustöö sisu hõlmava nn. metatasandi praktikate 
(koos)mõjul (Hearn, Husu 2011; Hearn 2012; 
vt. ka Schiebinger ja Schraudner 2011). Kõigil 
nendel tasanditel tekkivat soolist ebavõrdsust on 



Ariadne Lõng 1/2, 2015 34

võimalik heastada sekkumistega igal konkreet-
sel tasandil. Kuigi Rootsi akadeemias on võr-
reldes teiste riikide ülikoolide ja teadusasutus-
tega tehtud palju edusamme selliste meetmete 
rakendamisel, leiavad Rootsi SET-valdkondade 
naisteadlased üksmeelselt, et akadeemias valit-
seb jätkuvalt sooline ebavõrdsus (Seierstad, 
Healy 2012).

Meie eesmärk oli uurida, kuidas hindavad 
soolist võrdõiguslikkust ja selle saavutamiseks 
tehtavaid jõupingutusi Rootsi akadeemias seal 
töötavad Kesk- ja Ida-Euroopa-päritolu SET-
valdkondade naisteadlased. Selle rühma arva-
musi pole seni analüüsitud.

Mõtestame nende naiste hinnanguid pea-
miste soolise võrdõiguslikkuse visioonide 
(samasus, erinevus, transformatsioon) ning 
Euroopas seni eristatud soolise võrdõiguslik-
kuse raamistuste (kaasav, transformeeriv, eitav) 
taustal. Sellised jaotused sobisid üsna hästi 
kogutud andmetega, intervjuudes esines nii 
eitamist, kaasamist kui ka transformatsiooni. 
Sealjuures võis üks naisteadlane intervjuu jook-
sul kombineerida erinevaid raamistusi (vaata 
tabelit 1).  

Veronika lugu, mille kohaselt sooline eba-
võrdsus on akadeemias suureks probleemiks 
ja senised sekkumised on küll positiivsed, kuid 
jäävad liiga nõrgaks, seostub transformatiivse 
raamistamisega. Selles raamistuses nähakse 
nais- ja meesteadlasi ja nende vajadusi ole-
muslikult erinevatena ja rõhutatakse vajadust 
ülikoolide organisatsioonikultuuri naistesõb-
ralikuks muutmiseks ning teaduse tipptaseme 
mõõdikute ülevaatamiseks. 

Katarina lugu haakus eelkõige kaasava 
raamistusega, sest vastandus tugevalt naistele 
mõeldud erimeetmetele. Tema käsitluse koha-
selt on mees- ja naisteadlased sarnased ja naisi 
tuleb meestega võrdsetel tingimustel hõlmata 
„meeste mängu“. Siit ka kriitika suunamine aka-
deemiliselt kultuurilt mujale, näiteks kodudele 
ja koolidele, kus tuleks stimuleerida tütarlaste 
huvi teaduse vastu. 

Kolmandana eristus Lena näitel nn. eitav 
raamistik, mille kohaselt on Rootsi akadeemia 
soolise võrdõiguslikkuse alased sekkumised 
küll olemuslikult nõrgad (ja sellisena ebaefek-
tiivsed), kuid samas mitte ka eriti vajalikud, sest 
sooline olukord tasakaalustub aja möödudes 
ka ilma väliste sekkumisteta. Selles raamistuses 
puudub veendumus, et tänane olukord oleks 
ebaõiglane naisteadlaste suhtes või pärsiks tea-
duse arengut. Kolmas, nn. laissez-faire’i lähene-
mine, osutuski intervjuumaterjalis populaar-
seimaks (3. soolise võrdõiguslikkuse raamistus 
tabelis 2). 

Iseloomulik on aga, et kõigi raamistuste 
puhul otsiti lahendust eelkõige indiviiditasan-
dilt: lahenduseks on naisteadlased ise või siis 
perekonnad ja koolid, kes kasvatavad tüdru-
kuid – võimalikke tulevasi naisteadlasi. Pannes 
vastutuse eelkõige naisteadlastele endile, indi-
vidualiseeritakse „süü“ süsteemse soolise eba-
võrdsuse eest ja pisendatakse akadeemia rolli 
akadeemia soolise tasakaalutuse kujundajana. 
Nii toetatakse neoliberaalset ülikoolimudelit 
(Mountz jt. ilmumas).

Tundlikkus ebavõrdse kohtlemise suhtes 
võib olla seotud kultuurikontekstiga, milles 
inimene elab, millesse ta sotsialiseeritud on. 
Postsotsialistlikust Euroopast pärit intervjuee-
ritavad sotsialiseeriti ideoloogiasse, mis eitas 
naiste ja meeste võrdsust taotlenud kommu-
nistlike reformide järel igasugust soolist eba-
õiglust süsteemis. Ka neoliberaalsed reformid, 
mida enamikus postsotsialistlikes ühiskonda-
des alates 1990. aastate algusest ellu viidi, ei 
keskendunud just õiglase ümberjaotuse või 
tasakaalustatud esindatuse põhimõtetele. 

Arvestades seda hiljutist ajaloolist tausta 
ning Kesk- ja Ida-Euroopa naisteadlaste või-
malikke kogemusi marginaliseerimisega läh-
teakadeemiates, võib Rootsi ülikoolide soolis-
tatud kultuur tunduda piisavalt läbipaistev, tei-
salt aga neoliberaalse akadeemiaga juba harju-
nule isegi pealetükkivalt eestkostev. Kasutades 
Albert O. Hirchmani terminoloogiat, võib 
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nende naisteadlaste hääl(ekus)t (voice) võima-
like süsteemsete puuduste väljatoomisel pärs-
sida ka tänulikkus ja lojaalsus (loyalty) vas-
tuvõtjaakadeemiale, selle külalislahkuse eest 
(Sippola 2013).  Lisaks võidakse karta, et etni-
lise ja soolise topeltmarginaliseerituse posit-
sioonilt sõnavõtmine võib kutsuda ülejäänud 
teadlaskogukonnas esile võõristuse. Kriitika 
rõhutaks kritiseerija eristumist neutraalsest, 
meritokraatlikust printsiibist lähtuva teadlase 
kuvandist (mis vastab vaikimisi meesteadlase 
normile, vt. Acker 1990; 2006) ning margina-
liseeriks seeläbi vähemusse kuulujaid veelgi. 

Selleks, et Rootsi (ja laiemalt) ülikoolides 
ei käivituks teistes sektorites töörändega kaas-
nenud nn. sotsiaalne dumping, kuna mujalt 
riikidest pärit naisteadlased nõustuvad olu-
liselt ebavõrdsemates tingimustes töötama, 
on oluline leida sõnavara, jagatud diskursus, 
mille najal taotleda ka võõrsilt tulnud tead-
laste toetust Rootsis rakendatavatele poliitika-
meetmetele. Tuge pakub selleks kasvõi tõde-
mus, et kõigis tuvastatud soolise võrdõiguslik-
kuse raamistustes esines arusaam, et naised on 
Rootsi akadeemia SET-valdkondades alaesin-
datud ja see on (vähemalt mingil tingimusel) 
probleem.

Teisalt esineb postsotsialistlikest riikidest 
pärit Rootsi SET-teadlaste seas tugevalt ka sei-
sukoht, et Rootsi akadeemia vajab jõulisemat 
transformatsiooni (1. soolise võrdõiguslik-
kuse raamistus tabelis 2). Nendelt naisteadlas-
telt võiks Rootsi akadeemia kindlasti üht-teist 
õppida ja muuhulgas tugineda nende energiale 
ja toetusele muutuste esilekutsumisel.

Jätku-uurimustes tasuks laiendada valimit 
väljapoole SET-teadusi ja teadlasi, et kaardis-
tada sisserännanud naisteadlaste olukorrataju 
ka sellistes valdkondades, kus naiste alaesin-
datus ei ole nii tugev või ilmneb alles hierarhia 
kõrgematel astmetel. Samuti pakuks huvi, kui-
võrd suurt rolli mängivad soolise võrdõiguslik-
kuse raamistamisel teaduses naisteadlase pärit-
oluriik, elukaare etapp ja akadeemiline vanus.
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Tänapäevases rahvusvahelises feminist-
likus akadeemilises kirjanduses on 
neoliberalismi mõiste pea kõikjal, sest 

sellele toetudes seletatakse nii globaalse põhja 
− globaalse lõuna ebavõrdseid majandussuh-
teid, õhenevat riiki, mis mõjutab naiste ja laste 
toimetulekut kui ka üldist turuloogika ja -retoo-
rika domineerimist avalikus diskursuses. Kuna 
neoliberalismiga seondatakse valdavalt turuma-
jandusliku vabaduse maksimeerimist, on sellega 
kaasnenud ridamisi ühiskondlikku solidaar-
sust vähendavaid ja avalikku sfääri üha enam 
kommertslikele alustele viivaid poliitikaid, mis 
mõjutavad samuti erinevaid ühiskondlikku õig-
lust taotlevaid liikumisi, mille hulka kuulub ka 
feminism. Sellest feministide arusaadav huvi 
neoliberalismi ning selle ümber käivate debat-
tide vastu.

Eestis on sellist analüüsi vaja ehk enamgi 
veel kui lääneriikides, arvestades neoliberalist-
like ideede tugevat juurdumist Eesti ühiskonnas 
alates 1990. aastatest pea ainukese „tervemõis-
tusliku“ ideoloogiana. Seetõttu räägib Tõnis 
Saarts (2010) Eesti puhul neoliberaalsest kon-
sensusest, kuigi see sõna ise Eesti poliitikute 
sõnavaras puudub. (Viimane pole küll üllatav, 
sest ka rahvusvahelises kirjanduses kasutavad 
mõistet „neoliberalism“ valdavalt kriitilised sot-
siaalteadlased (Venugopal 2015, 179). Allpool 
naasen terminoloogia teema juurde pikemalt.) 
Saartsi sõnul näitab Eesti poliitiline maas-
tik samas ka meie kõige neoliberalistlikuma 
partei, Reformierakonna poliitikate mugandu-
mist muutunud ühiskondlikus kontekstis. Kui 
nõukogude perioodi järel, mil sotsialismi vari 
oli kõige hirmutavam, iseloomustas erakonda 
Milton Friedmani jt. õpetuse jäik järgimine, 
siis ühiskonna stabiliseerudes on seda ranget 
liini õgvendatud ning üha enam kasutatud 
rahvuslusest laenatud mõistestikku, et stratee-
giliselt pehmendada varasemaid „lausliberaal-
seid loosungeid“, kuid siiski säilitada valdavat 
turukeskset mentaliteeti (Saarts 2010). Fookus 
rahvuspoliitikale on aidanud ka vältida tülikat 
klassiküsimust (vt. nt. Helemäe, Saar 2012). 
Selle tulemusena tekkinud hübriidideoloogia, 
rahvusliberalism,1 on osutunud Eestis väga edu-
kaks.  Seda võib leida nii poliitikute kõnedest, 
kus rõhutakse vajadust hoida Eesti majandus-
kasvu ja investeerimiskliimat kui rahvusliku 
edu panti kui ka massimeediast, nt. ajalehest 
Postimees (vt. nt. Kuslapuu, Vogelberg 2012)2. 

Saarts (2010) nendib, et „Usk, et turg paneb 
kõik asjad paika ning minimaalriik ühes laissez 
faire’i majanduspoliitikaga on olnud Eesti edu 
alus, näib ühiskonnas üsna tugevalt juurdu-
nud olevat“. Seda usku jagavad väga erinevad 
ühiskonnakihid (vt. nt. Saar 2002). Eesti jaoks 
tähendas Läänega taasühinemine eelkõige kõi-
gile nõukogude perioodi „iganditele“ selja pöö-
ramist ning neoliberalism pakkus sotsialismile 
kõige selgemat vastumürki − meenutagem loo-
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sungit „Plats puhtaks!“, millega neoliberalist-
likke tõdesid jutlustavad poliitikud meie polii-
tikamaastikule tulid. Ladina-Ameerikas, kust 
pärineb palju neoliberalismi kriitikat, nõudsid 
neoliberalistlikke majanduspoliitikaid Rah-
vusvaheline Valuutafond ja Maailmapank, aga 
Eestis võeti need suurelt jaolt vastu vabatahtli-
kult (Annist 2011, 86). Eestis on isikuvabadus, 
majandusvabadus ja rahvuslus avalikus retoo-
rikas tugevalt seotud ning püüdlemine majan-
dusvabaduse poole seostus seega teiste laialda-
selt omaks võetud ideoloogiliste eesmärkidega, 
nagu rahvuslik ja individuaalne iseolemine (vt. 
nt. Annist 2013). Kohalikul poliitikamaastikul 
aitas neoliberalistlikke dominante omakorda 
kindlustada igasuguste vabadusedetebalite 
tippu jõudmine (nt. oli Eesti 2000. a. nr. 1 Wall 
Street Journali majandusvabaduse indeksis). 

Eesti paistab maailma võrdluses silma selle 
poolest, et neoliberalistliku poliitika vastu, mil-
lest on ühiskonnas tervikuna võitnud siiski vaid 
vähesed, pole tekkinud tugevat protesti (Annist 
2011, 44). Kuna võrdsusele suunatud poliitikad 
on seostatavad äratõugatud nõukogude minevi-
kuga, on Eesti elanikkonnale edukalt müüdud 
ideed ebavõrdsusest kui mitte ainult parata-
matust, vaid ehk isegi hädavajalikust nähtusest 
(Annist 2011, 89). Kuigi taasiseseisvumispe-
rioodi alguses ihaleti Põhjamaade ideaali, on 
viimaste kümnendite poliitika õõnestanud hea-
oluriigi alustugesid ja õhendanud riiki moel, mis 
teeb igavaks Põhjamaaks saamise kaheldavaks. 
Eestlased on aga erinevatest šokipoliitikatest 
hoolimata stabiilselt valinud neoliberalistlikke 
loosungeid esindavaid poliitikuid ja kui mitte 
just neoliberalistlikku ideoloogiat tervemõistus-
likuna internaliseerinud, siis vähemalt sellega 
resigneerunult leppinud. Jääb üle nõustuda Aet 
Annistiga (2014, 91), kes nendib, et Eesti näol 
on tegu tegelikult eksisteeriva neoliberalismi 
näitega. 

Eesti uurijad on neoliberalismi probleemis-
tikuga erinevate distsipliinide sees tegelema 
hakanud 2000. aastatel, kuigi mõiste pole meil 

kaugelt sama laialt kasutatav kui ingliskeelses 
akadeemilises kirjanduses. Puuduvad eestikeel-
sed analüüsid feministlikust või soolisest vaate-
punktist. Ajakirjas Ariadne Lõng on ilmunud 
vaid üks eesti autori tekst, kus Eestist rääkides 
sellele mõistele möödaminnes viidatakse, kuid 
sisuliselt ei analüüsita. Püüan alljärgnevalt, rah-
vusvahelisele kirjandusele osundades, selgitada, 
miks me neoliberalismi ja feminismi suhtele 
mõtlema peaksime. Eesti kontekstis pole neoli-
beralism diskursus, millega saab valikuliselt krii-
tilisse debatti astuda, vaid pigem vaikimisi intel-
lektuaalne taustsüsteem, millega tuleb sobituda 
ja just see teeb rahvusvahelises feministlikus 
kirjanduses esiletoodud kriitika meie jaoks väga 
oluliseks. Ameerika Ühendriikide ja Suurbri-
tannia ning Eesti feminismide taustsüsteemid 
on mõistagi väga erinevad, aga kuna ideoloogi-
line tantsu- või sparringupartner on meil sama, 
siis on siin kasulikke paralleele. Eriti olulised 
on küsimused meie endi keele ja diskursiivsete 
strateegiate kohta, millele soovingi artikli kok-
kuvõttes tähelepanu juhtida. Feministide, soo-
uurijate ja sootundlike kodanikena mõjutame 
meie avalikku diskussiooni, avalikkuses kujune-
vaid arvamusi ja väärtushinnanguid. See, kuidas 
me räägime, on osa sellest, mida me teeme, ja 
meie valikud kasutatava keele kohta piiravad 
seda, mida me saame öelda ja teha. Püüan oma 
artikliga tekitada reflektsiooni meie poolt kasu-
tatavate diskursuste üle ja selle üle, mida need 
võimaldavad meil neoliberalistlikus ühiskonnas 
saavutada ja mida mitte.

Mis on neoliberalism?
Neoliberalism ehk uusliberalism või turuli-

beralism on sagedase kasutamise tõttu väga eri-
nevates kontekstides kõike muud kui läbipaistev 
mõiste. Aihwa Ong (2006), Maxine Molyneux 
(2008), Carolyn Hardin (2014) ja paljud teised 
uurijad on juhtinud tähelepanu sellele, et sage-
dase kasutusega väga erinevates kontekstides 
kaasneb üldistusaste, mis on mõiste peaaegu 
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tähendusest tühjendanud. Seda on kasutatud, 
tähistamaks teatud majanduslikke protsesse, 
poliitikaid või ka perioodi, mis algas kunagi 
hilistel 1970. − varastel 1980. aastatel. Rajesh 
Venugopal (2015, 165–166) on näidanud ter-
mini endeemiliselt suurenenud kasutust (1980–
1989 ajavahemiku kohta on Google Scholaris 
103 pealkirja, milles on kasutatud sõna „neoli-
beralism“, aga 2000−2009 on see arv 7138) ning 
sellest tulenevat kontseptuaalset segadust, mis 
on viinud mitmeid teadlasi küsimärgistama 
selle mõiste kasulikkust. Erinevad kriitikud on 
juhtinud tähelepanu asjaolule, et seda terminit 
rakendavad vaid kriitiliselt meelestatud autorid, 
s.t. neoliberalismil puudub n.-ö. positiivne pale 
nii ühiskonnas kui ka akadeemilises maailmas: 
pole kedagi, kes ennast neoliberalistiks nime-
taks, ainult kriitikud. Venugopal (2015, 179) 
toob välja, et selle mõiste kasutamine tähendab 
automaatselt sellega tähistatavate praktikate 
hukkamõistu ning just seetõttu käib neolibe-
ralismi mõistega sageli kaasas karikeerimine, 
mitte süvitsiminev ja kontekstualiseeritud ana-
lüüs. Antropoloogias on isegi debateeritud, 
kas see mõiste ei takista 21. sajandi ühiskonna 
mõistmist, sest, nagu James Laidlaw mainib, 
„iga mõiste või teooria, mis väidab end seletavat 
kõike, ei suuda seletada midagi“ (Venkatesan jt. 
2015, 912). Selline kriitika on väga õigustatud 
ning akadeemilises kirjanduses näitab neoli-
beralismi mõiste tõesti eelkõige autori kriitilist 
asetumist. Mõistekriitika pole aga käesoleva 
artikli eesmärgiks, eriti kuna selle sõna rahvus-
vaheline lokkamine pole Eesti kontekstis veel 
täheldatav. 

Mööndes küll mõiste „neoliberalism“ prob-
lemaatilisust, kasutan seda käesolevas artik-
lis, et suhestuda teatud kriitiliste küsimustega, 
mis tänases soouurimuslikus kirjanduses ikka 
ja jälle tõusetuvad ning mida seostatakse just 
neoliberalismiga. Mingi muu termini sissetoo-
mine kardetavasti ainult suurendaks kontsep-
tuaalset segadust. Mõiste ise on küll libisev, aga 
sellele pole pakutud rahuldavaid alternatiive, 

mis võimaldaksid käsitleda ühtaegu muutusi 
kaasaegses ühiskonnakorralduses kui ka sel-
lega kaasnevaid subjektitasandi muutusi. Jamie 
Peck (2010, 5) rõhutab, et mõiste keerukus ja 
mitmekihilisus tuleneb nüüdissaegse hiliska-
pitalistliku olukorra enda keerukusest. Seda 
mõistet kasutatakse valdavalt selleks, et viidata 
ajalooliselt konkreetsele kapitalismi vormile, 
mis ei muuda mitte ainult turge, vaid ka polii-
tilisi institutsioone ning teatud nägemust ini-
mesest kui subjektist. Tegu pole süstemaatilise 
poliitilise filosoofiaga (ning seetõttu on seda 
kasutatud kirjeldades nii demokraatlikke kui 
ka autokraatlikke riike), vaid kirjeldava sildiga 
tänasele kapitalismi vormile, mis on klassikalise 
liberalismi radikaalne edasiarendus. Käesoleva 
artikli jaoks pole tähtis, kas seome neolibera-
lismi ordoliberalismi, Chicago majanduskool-
konna või Mont Pelerini ühinguga. Siinkohal 
pole oluline ka neoliberalistliku poliitilise või 
majandusteooria eristamine.3 

Käesolevas artiklis kasutan neoliberalismi 
mõistet, viitamaks hajusale rahvusvahelisele 
diskursiivsele puntrale, mille domineerivateks 
ideedeks on deregulatsioon, erastamine, riigi 
õhenemine ja järkjärguline lahkumine mitme-
test ühiskondliku elu valdkondadest, mis on 
nüüd usaldatud kas erafirmade või kolmanda 
sektori organisatsioonide hoolde ning efektiiv-
suse ja turuloogika ning nendega seotud retoo-
rika domineerimine erinevates eluvaldkon-
dades. Neoliberalismiga kaasneb töökohtade 
ebakindluse suurenemine, sotsiaalsete tagatiste 
vähenemine ja individuaalse vastutuse suurene-
mine (Schram 2015, 71). 

Michel Foucault’lt on mitmed neolibera-
lismi uurijad laenanud idee neoliberalistlikust 
ratsionaalsusest. Näiteks Wendy Brown (2005, 
37) rõhutab, et neoliberalism ei loo mitte ainult 
majanduslikke suhteid, vaid ka „subjekte, koda-
nikuks olemise viise ja sotsiaalse [sfääri] kor-
raldamise uusi viise“. Hea neoliberalistlik sub-
jekt on ettevõtlik, vastutab enda eest ise ning 
mõtestab reaalsust läbi turuloogika ja indivi-
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duaalsete lahenduste. Just seetõttu räägibki Ong 
(2006, 13) neoliberalismist kui  „mobiilsetest 
kalkuleerivatest valitsemise tehnikatest“ ning 
Brown (2015, 30) nimetab seda „normatiivseks 
ratsionaalsuseks“, mis viib „teatud majandusli-
kud väärtused, praktikad ja mõõdikud kõigisse 
inimelu dimensioonidesse“ ning mille tule-
museks on majanduslikustatud subjektid, kes 
näevad ennast kui inimkapitali. Selline inim-
kapitalina käsitletud subjekt vastutab enda eest 
ise ja suunab oma elu, kuid on samas ka äärmi-
selt ebakindlas olukorras, kuna ta võidakse iga 
kell kellegi teise vastu välja vahetada (Brown 
2015, 38). Foucault’likust perspektiivist vaada-
tuna pole neoliberalism ainult ideoloogia või 
majandusdoktriin, vaid konkreetne valitsemise 
viis, milles majanduslikku retoorikat peetakse 
tõe garantiiks (ja õigluse retoorikal pole selles 
kontekstis suurt midagi teha) (Oksala 2013, 36, 
37). Wendy Browni (2015, 10, 17) sõnul vormib 
neoliberalism kõik inimtegevuse valdkonnad 
ning ka inimesed teatud majandusideaali järgi, 
ohustades demokraatia põhiprintsiipe. Ka käes-
olev artikkel lähtub neoliberalismist rääkides 
Foucault’st inspireeritud ideedest.

Neoliberalism on küll globaalne nähtus, aga 
sellel on alati kohalik nägu ja esinemisvormid 
ning seda analüüsides peame tähelepanu pöö-
rama just neile kohalikele joontele, sest need 
võimaldavad neoliberalistlikke poliitikaid koha-
likus kontekstis valitsemise tehnikaina kasutada 
ja tervemõistuslikena esitada. Neoliberalism 
peab seetõttu ennast suhestama muude diskur-
suste ja kohalike kultuuriliste projektidega, neid 
kas ära kasutades või ennast nendega mugan-
dades. „Puhast“ neoliberalismi ei saa olemas 
olla; on vaid selle erinevad hübriidvormid (vrdl. 
Clarke 2008, 140), mida tuleb kohalikes kon-
tekstides empiiriliselt vaadelda, et meie tähele-
panekutel mingit väärtust oleks (Ong 2006, 14). 
Eesti kontekstis näiteks, nagu juba ülal maini-
tud, on neoliberalism suutnud ennast sujuvalt 
mugandada rahvusliku-konservatiivse maail-
mavaatega ning kui asume vaatlema neolibera-

lismi mõju ühiskondlikus ruumis ringlevatele 
diskursustele, siis peame arvesse võtma kogu 
lokaliseeritud mõjurite kimpu.

Mitmed uurijad on juhtinud tähelepanu 
sellele, et neoliberalismi ajastul on ümber 
tähistatud ka erinevate ühiskondlike liikumiste 
fookused. Nagu Walter Benn Michaels (2006) 
oma kõnekalt pealkirjastatud raamatus märgib, 
oleme hakanud armastama identiteeti ja unus-
tanud ebavõrdsuse. Erinevate identiteetide väär-
tustamine küll suurendab ühiskonna sallivust, 
aga samaaegselt on − vähemalt ingliskeelses 
maailmas − radikaalselt vähenenud vaesuse ja 
ebavõrdsuse vastu protestivate ühiskondlike lii-
kumiste nähtavus, seda ajastul, mida on iseloo-
mustanud majandusliku ebavõrdsuse hüppeline 
kasv. Nancy Fraser (1997, 2) ongi märkinud, et 
poliitiliste argumentide grammatika on 1990. 
aastatel nihkunud majanduslikust õigluselt 
pigem erinevate identiteetide aktsepteerimise 
suunas. Küsimus pole selles, et erinevuse väär-
tustamine poleks tore, vaid selles, et me ennast 
oma sallivuse eest õnnitledes ei unustaks eba-
võrdsuse, eelkõige majandusliku ebavõrdsuse 
küsimust, mis inimeste vabadust oma elu üle 
valikuid teha radikaalselt piirab, ning meie ühis-
konnas domineerivaid mõttemalle, mis mingite 
küsimuste esitamise üha keerukamaks teevad. 
Neoliberalistlikus ühiskonnas on ebavõrdsus ja 
vaesus teemad, millest räägitakse vaid väga pii-
ratud mõtteraamistikes, valdavalt toetudes indi-
viduaalse vastutuse diskursusele − ja see fookus 
on tasapisi hiilinud ka erinevatesse ühiskonna 
muutmist taotlevatesse liikumistesse.

Neoliberalism ja feminismid
Küsimused valitseva neoliberalistliku ratsio-

naalsuse mõjust on relevantsed ka feminismi-
dele. Lähtun oma järgnevas arutelus valdavalt 
kahe vasakpoolse feministi, Nancy Fraseri ja 
Hester Eisensteini ideedest, mis on oma eesmär-
gist lähtuvalt mitte peenelt teoreetilised, vaid 
üldistavalt provokatiivsed. Valdavalt on nende 
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kriitika objektiks lääne liberaalne feminism, 
mille peamiseks eesmärgiks võib pidada soolist 
võrdõiguslikkust avalikus sfääris (vt. nt. Jaggar 
1983). See teeb nende analüüsid kõnekaks ka 
Eesti kontekstis, mille feminismi on kõige enam 
seondatud liberaalse feminismiga (kuigi selle 
kõrvale on tekkinud ka teisi feminisme, vt. nt. 
Redi Koobaku artiklit samas numbris). 

Nancy Fraser (2009) juhib tähelepanu sel-
lele, et algselt majanduslikele õigustele/võima-
lustele orienteeritud feministlikud liikumised 
on 1980. aastatest alates üha enam keskendunud 
kultuurilistele küsimustele, nagu identiteedi ja 
erinevuse poliitikad. Lootuseks oli, et erinevuse 
poliitika on sünergiline võrdsuse poliitikaga, 
kuid tänaseks on pigem jäänud domineerima 
erinevuse keel ning ebavõrdsuse või ebaõigluse 
teemad on nihkunud tagaplaanile. Samasooliste 
abielud on neoliberalistikus kontekstis palju 
mugavam küsimus kui sooline palgalõhe.

Oma provotseerivas analüüsis tõstatab 
Fraser järgmisena küsimuse, kas aga feminismi 
enda keelt pole neoliberalistlikus kontekstis 
kuritarvitatud selleks, et majandusliku ebavõrd-
suse vähendamise asemel seda hoopis suuren-
dada. Hester Eisenstein (2005, 501) on oma 
analüüsides näidanud, et liberaalse feminismi 
fookus naiste autonoomial, eriti majanduslikul 
autonoomial, on tõesti saavutanud eesmärgi 
tuua enam naisi kodust tasustamata töö juurest 
avalikku sfääri ja tasustatud palgatööle. Globaal-
sel tasandil on see aga tähendanud võitu rah-
vusvahelisele kapitalismile, kes saab kasutada 
alamakstud naistööjõudu ning madaldada kõi-
gile töötajaile makstavaid palku. Fraser (2009, 
110) usub, et feministlik retoorika on aidanud 
toetada neoliberalistlikku muinasjuttu naiste 
võimaluste suurendamisest, seda aga madalate 
palkade ja mikrolaenude, mitte majandusliku 
õigluse kaudu. Naine on küll mehe kõrval töö-
turul, aga kaugeltki mitte autonoomne. Eestis 
pole naiste osalemine tööturul mitte valik, vaid 
paratamatus. Kuna meil on kodukeskse naise 
ideaal pigem uus nähtus, siis on naise tööta-

mine normaliseeritud enne neoliberalistliku 
ideoloogia võidukäiku, kuid selle ideoloogia 
raamistikus on üha raskem põhjendada naiste 
ja meeste palkade vahe vähendamist. Eks pais-
tagi Eesti silma EL-i suurima soolise palgalõhe 
poolest. Siinkohal tuleb märkida, et mitte kõik 
globaalse lõuna tööturgu analüüsinud teadla-
sed ei ole sama pessimistlikul arvamusel, ning 
me ei tohi unustada, et vaeste naiste töötamine 
kodust väljaspool on siiski ka objektiivselt suu-
rendanud naiste autonoomiat ja neist sõltuvate 
perede majanduslikku heaolu − lihtsalt mitte 
sellisel määral, mida jutlustab valikuvabadusele 
keskendunud neoliberalistlik retoorika (vrdl. nt. 
Chatterjee 2012; Prügl 2015).

Feministlik paternalistliku heaoluriigi krii-
tika on pandud tööle neoliberalistlikus lapse-
hoidja-riigi (nanny state) kriitikas, millest tule-
neb õhukese riigi idealiseerimine ja erinevate 
sotsiaalsete kohustuste panemine kolmanda 
sektori organisatsioonide õlgadele. Eisenstein 
väidab, et institutsionaliseeritud sooeksperdid 
on globaalses lõunas kolmanda sektori kaudu 
üle võtnud riigi sotsiaalse heaoluga seotud 
funktsioone ning tema arvates aidanud koha-
likku aktivismi hambutustada (Eisenstein 2009, 
162). Kolmanda sektori kaasamine võib para-
doksaalselt tuua kaasa laiapõhjaliste ühiskond-
like liikumiste kanaliseerumise depolitiseeritud 
teenusepakkumiseks. Andrea Cornwall, Jas-
mine Gideon ja Kalpana Wilson (2008, 3) mär-
givad, et võimustamise ja teiste  neoliberalistlike 
arenguprogrammide leksikast laenatud sõnava-
raga (nt. valik ja teguvõim) käib kaasas üha suu-
renev võimetus rääkida võimust, ebavõrdsusest 
ja struktuursetest probleemidest.

Feminismid on oma ajaloo jooksul jul-
gustanud naisi vaatlema ennast kui indiviide, 
mitte perede, kogukondade, rahvusgruppide 
jne. liikmeid ning seegi on võimaldanud neo-
liberalistlikus keskkonnas feminismi retoorika 
vormi kui mitte sisu ära kasutada. Feminismide 
rõhuasetus naiste õigusele vabasid valikuid 
teha on neoliberalistlikus kontekstis eraldatud 
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muudest feministlikest eesmärkidest. Eelduseks 
on, et 1960.–1970. aastate liberaalne feminism 
on edukalt soolise ebavõrdsuse kaotanud ning 
seega on naised vabad tegema igasuguseid vali-
kuid, sh. valikuid, mis kinnistavad traditsiooni-
lisi soolisi rollijooniseid, sest sooline ebavõrdsus 
on väidetavalt kaotatud (Budgeon 2015, 307). 
Linda Hirshman on loonud selle olukorra kir-
jeldamiseks mõiste „valikufeminism“. Fookuses 
on nüüd valikuvabadus ja seega pole algselt 
feministlik ideestik mitte ainult maandatud, 
vaid suisa ümber tähistatud (Budgeon 2015, 
312). Feminismi sõnavara kasutades meelita-
takse naised üha ebakindlamale tööturule ja 
tarbima ning emantsipatsiooni sildi all jääb krii-
tilise tähelepanuta suurema osa maailma naiste 
üha intensiivistuv ebavõrdsus ja vaesus (Eisens-
tein 2005, 511). 

Nii Fraser kui Eisenstein teevad suuri üldis-
tusi nii feminismi mineviku kui ka oleviku 
kohta, s.t. nad on loonud endale mingis mõttes 
retoorilise mineviku ja oleviku stereotüüpfe-
minismi ning ka stereotüüpse vasakpoolsuse 
(kriitikat vt. nt. Funk 2013; Eschle, Maiguashca 
2014). See kriitika on õigustatud, kuid mõlema 
autori peamiseks eesmärgiks on soov meenu-
tada vajadust enesereflektsiooniks feminismide 
ja nende keelte poliitilise asetatuse üle. Kuigi 
see kindlasti pole feministliku retoorika süü, ei 
mõtle me piisavalt sellele, mida meie retoori-
kaga teevad teised.

Siinkohal on oluline välja tuua, et mitte kõik 
feministlikud uurijad ei jaga Fraseri ja Eisens-
teini arusaamu, kuigi nad nõustuvad nende 
üldise diagnoosiga neoliberalistliku mõtte ja 
feministlike eesmärkide sobimatuse kohta ning 
dokumenteerivad murelikult feministlike ele-
mentide kasutust turukapitalismi teenistuses. 
Mõned autorid juhivad tähelepanu Fraseri ja 
Eisensteini töösse sissekodeeritud nostalgilisele 
nägemusele feminismi minevikusolidaarsusest 
ja selle sobivusest vasakpoolse maailmavaatega 
(Prügl 2015, 615; Eschle, Maiguashca 2014, 
639). Teised autorid, nagu näiteks Johanna 

Oksala (2013, 33), eitavad seda, et neoliberalis-
mile vastuhakkamiseks on vajalik tagasipöör-
dumine majandusliku ümberjagamisloogika 
juurde. Oksala arvates on lihtne naasmine 
marksistliku majandusliku keele juurde ohtlik, 
sest see ei võta arvesse muutunud konteksti, 
eriti seda, millised valikud on tänasel poliitilisel 
maastikul võimalikud. Neoliberalism ei piirdu 
teatud poliitikatega, vaid see on ka  kustutanud 
piiri majandusliku ja muu ühiskondliku mõtte 
vahel ning turuloogika on liikunud kõigisse ins-
titutsioonidesse ja sotsiaalsetesse praktikatesse 
(Oksala 2013, 34). Sellele neoliberalistlikule rat-
sionaalsusele efektiivsemaks vastuhakuks tuleks 
feministlikul poliitikal liikuda ambitsioonika-
mate küsimusteni kui lihtsalt ümberjagamine; 
pigem tuleks algatada laiahaardeline avalik 
debatt teemal, millised on ja peaksid olema 
turuloogika ja -retoorika piirid meie ühiskon-
nas (Oksala 2013, 50). Ilma neoliberalismi baas-
loogikat dekodeerimata ei suuda feministlikud 
poliitikad tegelikku ühiskondlikku olukorda 
kõigutada, seda enam, et tänases maailmas on 
neoliberalistliku ja sotsiaaldemokraatliku prak-
tika eristamine üha keerulisem. On üha raskem 
uskuda, et ka nais- ja isegi feministlikud sub-
jektid oleksid neoliberalistlikest võimutehno-
loogiatest mõjutamata (Oksala 2013, 39) või et 
meedia pole ka tõsimeelset feministlikku retoo-
rikat neoliberalistliku vankri ette rakendanud. 

Just sellest domineeriva poliitilise kliima 
koopteerivast potentsiaalist lähtudes on Hester 
Eisenstein ja Nancy Fraser provokatiivselt 
väitnud, et peavoolufeminism (s.t. liberaalne 
feminism) on ennast − vähemalt ingliskeelse-
tes maades − lasknud teadmatult võrgutada või 
vähemalt ära kasutada neoliberaalsel korpo-
ratiivsel kapitalismil. Feminismist on saanud 
kultuuriline lahustaja (cultural solvent) (Eisens-
tein 2005, 489), suhkrutükk, mis aitab globaalse 
kapitalismi kibedat ravimit kõrist alla saada. 
Eisenstein (2005, 513) ütleb otsesõnu, et „pal-
jude pühendunud feministide energia, sära ja 
kõva poliitiline töö on koopteeritud ja seda on 
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kavalalt kasutatud selleks, et tugevdada ja õigus-
tada korporatiivse kapitalismi levikut“. Sellest 
on saanud üks vahend, millega  kujundatakse 
„inimnäolist neoliberalismi“, kui kasutada eri-
nevate autorite poolt kasutatud kõnekat fraasi  
(nt. Mirowski 2013, 106). Seda ideed näivad 
endas kandvat näiteks mitmete rahvusvahe-
liste suurfirmade, nagu Avon, Unilever, Coca 
Cola, naiste võimustamisele suunatud projek-
tid (Prügl 2015). Nancy Fraser (2009, 114) on 
väitnud, et neoliberalistlikus kontekstis on femi-
nism muutunud üldiseks diskursiivseks konst-
ruktsiooniks, mida feministid selle sõna algses 
tähenduses enam ei oma ega kontrolli − tühi 
tähistaja, mis viitab millelegi heale (meenutades 
sellisena mõisteid nagu „demokraatia“), mida 
saab kasutada ja kasutataksegi erinevate stse-
naariumite legitimiseerimises, millest aga mitte 
kõik ei toeta soolist õiglust. 

Fraser maalib küll väga laia pintsliga, aga 
ta tõstatab olulise küsimuse: miks on feminist-
likust analüüsist kadumas majandusliku eba-
võrdsuse kriitika? 

Fraseri arvates on neoliberalism tekitanud 
feminismile kõhedust tekitava teisiku, turu-
sõbraliku ja kaubastatava libafeminismi, mis 
toetab naiste kaasamist tööturule, mida ümber 
ei kujundata, ja õhukest riiki, mis kodani-
kele tugiteenuseid ei paku, sest naised saavad 
ju ise hakkama. Täna räägivad mõned uuri-
jad ka otsesõnu neoliberaalsest feminismist, 
mis ülistab meedias naisi, kes on saavutanud 
edu nii palgatööl kui ka koduses elus ning kes 
positsioneerivad ennast kui mitte ilmtingimata 
feministidena, siis vähemalt feminismilt laena-
tud ideede kandjaina (Rottenberg 2013). Kuna 
tegu pole konkreetselt feminismi alatüübiga, siis 
võiks seda nimetada „feminismi neoliberalisee-
rumise“ näiteks (Prügl 2015, 615). 

Vaieldamatult on ühiskonnas kõrgetel posit-
sioonidel olevate naiste positiivne eeskuju olu-
line ja tervitatav, aga sellel on tõsised tagajärjed 
feminismidele, mille varasem kollektiivse õig-
luse platvorm on üha enam peavoolumeedia 

käsitlustes muutumas individuaalsete edupro-
jektide aluseks. Selline feminism ei kritiseeri 
neoliberalismi, vaid töötab selle raamistikus. 
Mingi piirini on tegu strateegilise partnerlu-
sega, sest me peame paratamatult toimima oma 
ajastu domineeriva diskursuse sees ja sellega 
suhestudes, et meid kuulda võetaks, aga on oht, 
et domineeriva diskursusega kaasas käiv mõt-
teviis ja sõnavara nakatab kogu meie poliitilise 
projekti. Kui feminism võtab omaks neolibe-
ralistliku loogika, siis saab naisest isemäärav 
subjekt, kes võtab täieliku vastutuse oma tege-
vuse, edu ja ebaedu eest (Rottenberg 2013, 420). 
Neoliberalistlik feministlik subjekt usub, et ta 
väärib avalikus sfääris edu ning et selle saavu-
tamine sõltub vaid tema enda ettevõtlikkusest. 
Ta usub, et naise eneseväärikus tuleneb isikli-
kust vabadusest ja professionaalsest edust, mitte 
sotsiaalsest solidaarsusest. Ta aitab majanduses 
maksimeerida naiste sotsiaalse kapitali äraka-
sutamist, samas esitamata tülikaid küsimusi 
endast vähemedukate naiste toimetuleku, või-
mustruktuuride või ühiskondliku õigluse kohta. 
Ta ei vaja ühiskondlikku tuge ja seega sobitub 
ta ideaalselt õhukese riigi retoorikasse. Samas, 
kuna ta kannab feminismi mantlit, tunnetab 
ta oma tegevuses emantsipatsiooni ja valikuva-
baduse mõistetega seostatud positiivseid kon-
notatsioone, mis pehmendavad neoliberalismi 
retoorika karmi tooni. Nii pääseb neoliberalist-
lik ratsionaalsus meile naha vahele, imbub meie 
mõttestruktuuridesse ja teeb endaga väitlemise 
keerukaks. See on põhjus, miks ei piisa sellest, 
et me analüüsime kriitiliselt majanduslikke ja 
poliitilisi struktuure − peame vaatama kogu 
laiemat kultuurikonteksti ja selles ka enda kee-
lekasutust, sest meil on võimatu prognoosida, 
kas meie strateegilist kõnekasutust tajuvad meie 
kuulajad strateegilisena või hoopis neolibera-
lismi toetavana. 

Oma 2014. aasta kevade loengus ütleb 
Eisenstein, et neoliberalistlikud eeskujud soo-
vitavad naistel võtta omaks kohustus ronida 
korrumpeerunud kapitalistliku süsteemi 
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karjääriredelil ülespoole, küsimata, mille või 
kelle arvelt see ronimine toimub ja mis on kogu 
võidujooksu ühiskondlik hind. See pole kind-
lasti see sõnum, mida enamik feministe toetaks, 
kuid meediapilt feminismi sõnumist kesken-
dub enamasti naistele, kellel on kõik. Siin võib 
küsida, kas feminismi kasutati ära või proovisid 
feministid neolibralismi strateegiliselt ära kasu-
tada − ja kas sellel on vahet, kui me mõtleme 
laiema avalikkuse suhtumistele? 

Neoliberalism, feminism ja 
Eesti
Miks me peame sellest rääkima nüüdisaeg-

ses Eestis, riigis, kus enamikule kodanikest on 
feminism vaid paranoiline karikatuur? Meie 
olukord on loomulikult teine, aga meiegi soo-
uuringud ja feminism toimivad neoliberalist-
likus keskkonnas. Enamgi veel, meie avalik 
diskursus võtab  oma talupojamõistusega neo-
liberalistlikke põhitõdesid niivõrd iseenesest-
mõistetavana, et nende ideoloogiline olemus 
jääb nähtamatuks. Neoliberalistlikud ideed on 
ühiskonnas läbivalt aktsepteeritud. Feminism 
küll mitte, kuid kuna neoliberalismi eneseku-
vand on meritokraatlik, siis ka meie meedia 
ülistab edukaid naisi, kes saavad hakkama. Meil 
pole küll kodumaist Sheryl Sandbergi, edukat 
ja ennast feminismi ideedega siduvat tippjuhti, 
kuid ka ajalehe Postimees veebileht pakub 
naistele tekste edukate naiste nippidest (nt. 
„Laused, mida edukad naised kunagi ei ütle“ 
juulis 2015 või „Edukad naised räägivad: kõige 
olulisem õppetund“ septembris 2015, kui tuua 
kaks juhuslikku näidet Postimehe veebivälja-
ande naistelisast) ning naisteajakirjad ülistavad 
edukaid naisi nagu Urve Palo (kelle puhul nt. 
Naisteleht aastal 2007 välja toob, et „Uus rahvas-
tikuminister Urve Palo teeb ja jõuab palju. Ta 
on kaheksa aastat olnud Eesti ühe tuntuma ette-
võtte juht, sünnitanud karjääri kõrvalt poolteist 
aastat tagasi tütre ning võtnud enda otsustada 
ka abiellumise − nimelt tegi Urve ühel hommi-

kul ise mehele abieluettepaneku“.) Konkreetsete 
tekstide analüüs pole käesoleva artikli eesmär-
giks, kuid laiema meedia personaliseerumise 
ja kommertsialiseerumise protsessis on ajakir-
janduses kujutatavate naiste arv kasvanud ning 
kvaliteetmeedia persoonilugudes pöördutakse 
üha enam majandus- ja poliitilise eliidi hulka 
kuuluvate naiste ja naisspetsialistide poole 
(Pilvre 2011, 48, 55). Isegi kui naist seostatakse 
erasfäärist pärit kategooriatega, esitatakse luge-
jale eeskujudena naisi, kes saavad hakkama 
mitmel rindel. Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiat-
sioon annab välja aasta naise tiitlit, mille puhul 
taas rõhutatakse edukust töö- ja pereelus (vt. nt. 
Ingrid Rüütli kommentaar 2015. aastal aastate 
naiseks nimetamise puhul). Naiste edukus pole 
kaugeltki mitte ainult feministide teema ning 
enamikus meedias avaldatud naiste edulugudes 
domineerib ise hakkamasaav naine, kes ei kurda 
ega suhestu süvitsi naiste solidaarsuse teemaga. 

Selles diskursiivses ruumis on meil kui femi-
nistidel, soouurijatel, sooteadlikel inimestel vaja 
oma eesmärkide saavutamiseks paratamatult 
kasutada neoliberalistlikku keelt − aga samas 
peame seda ka jätkuvalt dekodeerima, et säili-
tada oma suutlikkus seda ebavõrdsust süven-
davat mõtteviisi kritiseerida. Küsimus on: kas 
meie kasutame neoliberalistlikku keelt stratee-
giliselt või kasutab see meid? Mis hetkest võib 
selline strateegiline keelekasutus avalikus dis-
kursuses feminismi külge kleepuda ja millised 
küsimused sellises kontekstis kui mitte võima-
tuks ei muutu, siis vähemalt automaatselt aru-
tamisele ei tule? 

Kesk- ja Ida-Euroopa feminismide taasteket 
uurinud Kristin Ghodsee väidab, et neis riikides 
n.-ö. feministlike ideede importijatena toiminud 
kolmanda sektori organisatsioonid ja riiklikult 
finantseeritud projektid soosisid teatud femi-
nismi liike, milles majanduslik kriitika polnud 
keskne (ja eks viimane olekski nõukogude-foo-
bilises kontekstis kurtidele kõrvadele kostnud). 
Teatud feministlike kriitikate puudumine ja vaid 
kultuurikeskse „disainfeminismi“ (feminism-
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by-design) esilekerkimine võis Ghodsee arvates 
toetada mitte niivõrd naiste õiguste, kuivõrd 
lääne kapitalismi edenemist (Ghodsee 2004, 
749). Kolmanda sektori feminism on ebakindel, 
sest sootemaatikaga tegelemine on riigisektorist 
väljaspool pandud sõltuma ebastabiilsest pro-
jektirahastamismudelist, kus organisatsioonid 
peavad kulutama oma vähest inimressurssi uute 
projektide taotlemisele ja sobitama oma ees-
märke uute projektitaotlusvoorude prioriteeti-
dega. Susan Gal ja Gail Kligman (2000, 96) on 
tabavalt välja toonud, et kuna kolmanda sektori 
organisatsioonid sõltuvad tihti täielikult välis-
rahastusest, siis omandavad nad paratamatult 
oskuse taastoota „mis iganes „keelekasutust“ 
või „huvivaldkonda“, mida välisrahastajad on 
nõus toetama“. Eestit analüüsides on sarnasele 
loogikale viidanud ka Denise Horn (2008). Foo-
kuses on individuaalsed teemad, projektid, tegi-
jad, mitte laiem sotsiaalne pilt. 

Kantola ja Squires (2012, 387) juhivad 
tähelepanu sellele, et kolmanda sektori orga-
nisatsioonid toodavad teadmist ja andmeid, 
mille põhjal valitsused otsuseid teevad, kuid 
see soodustab feministliku teadmise professio-
naliseerumist ja välistab teatud radikaalsemad 
feminismi vormid. Kuna kolmanda sektori 
organisatsioonid vastutavad oma rahastajate ja 
mitte rohujuureaktivistide ees, siis ongi tule-
museks depolitiseeritud raportid, mis räägivad 
oma ideede kuuldavakstegemiseks majandus-
liku ratsionaalsuse keelt, ning selle kaudu nor-
maliseerivad neoliberalistlikku ratsionaalsust 
ka feministlikus kontekstis. Majanduslike argu-
mentide kasutamine näib strateegiliselt vajalik, 
kuid selle tulemuseks võib ka olla feministliku 
poliitika suundumuste muutumine. Femi-
nistlik sooekspert pole alati kodanike õiguste 
eest seisja.4 Ka n.-ö. riigifeminism ehk soolise 
võrdõiguslikkusega tegelevate riigiasutuste 
struktuur toimib laiemal diskursiivsel väljal, 
milles domineerib neoliberalistlik ratsionaalsus 
ning just see on põhjus, miks Kantola ja Squi-
res (2012, 382–383) on juhtinud tähelepanu 

riigifeminismi muutumisele turufeminismiks. 
Nn. femokraadid pöörduvad soolise võrdõi-
guslikkuse saavutamiseks mitte riigi, vaid üha 
enam turuloogika poole. Sellega aga kaasneb 
praktikate ja prioriteetide muutumine (Kantola, 
Squires 2012, 390). Feminismid on varem rääki-
nud naiste kollektiivsetest õigustest; neolibera-
listlikus kontekstis on fookuses pigem indiviid 
ja tema sotsiaalse kapitali kaasamine. Sellises 
laiemas raamistikus on selge, et neoliberalismi 
keel domineerib ka siis, kui räägitakse naiste ja 
meeste õigustest − ja feminismi poliitiline krii-
tika jääb üha nähtamatumaks.

Eesti kontekstis on see laiem raamistik eriti 
oluline. Sooline võrdõiguslikkus, üks (libe-
raalse) feminismi peamisi eesmärke, tekkis 
eesti poliitikute tähelepanuväljale tänu rahvus-
vaheliste organisatsioonide ÜRO ja Euroopa 
Liidu (EL) poliitikatele. Ilma EL-i vastuvõtu 
surveta poleks soolise võrdõiguslikkuse seadust 
mitte ainult vastu võetud, vaid isegi menetle-
tud. Seaduse menetlemise protsessis mängis 
keskset rolli Eesti riigifeminism (eelkõige sot-
siaalministeeriumi tolleaegne võrdõiguslikkuse 
büroo). EL-is on sugude võrdsus üks keskseid 
väärtusi ning see on sellisena kirjas ka paljudes 
siduvates dokumentides. Seega aitas kogu liitu-
misprotsess soolise võrdõiguslikkuse ja femi-
nismi temaatikat Eestis laiemale kandepinnale 
viia, kuigi selles protsessis paljastusid ka meie 
ühiskonnas levinud kivinenud essentsialistli-
kud soostereotüübid (vt. nt. Viik 2015). Oleks 
väär arvata, et EL teenib otseselt feministlikke 
või võrdõiguslikke huve, sest kuigi erinevad 
feministlikud autorid on EL-i analüüsides jõud-
nud erinevate diagnoosideni, on siiski laialt 
aktsepteeritud EL-i rajanemine turuloogikale. 
Õigluseretoorika rajaneb sellele vundamendile. 
Samas aga on just viimase kümnendi jooksul 
võrdõiguslikkuse poliitikatega tegelejate hulgas 
olnud tajutav nihe õigustekeskse retoorika juu-
rest enam majandusloogikale toetuva keele-
kasutuse juurde, strateegilise eesmärgiga teha 
teemavaldkond selgemini kuuldavaks õigluse 
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retoorikat mitte tõsiselt võtvatele ühiskonna 
huvigruppidele.5

Ehk just see kontekst tegi soolise võrdõi-
guslikkusega seotud mõistestiku ka Eesti kon-
tekstis vastuvõetavaks. Kuna soopoliitikad tulid 
tuttavas turukeskses diskursiivses raamistikus, 
olid need kodustatavad, kuigi protsess oli kõike 
muud kui kerge. Vastuvõetud seaduse raken-
damine on läinud üle kivide-kändude, näiteks 
2005. aastal lubatud riikliku soolise võrdõigus-
likkuse nõukogu tegelik ellukutsumine võttis 
kuus ministrit ja kaheksa aastat. Naiste kaasatu-
selt majanduslikesse ja poliitilistesse esindusko-
gudesse meenutame Bulgaariat ja mitte Põhja-
maid. Soolise palgalõhe püsimine pole avalikku-
ses laia pahameelt tekitanud. Neoliberalismiga 
sünergiliselt toimivad teised ideoloogiad, nagu 
rahvuslus, on toonud kaasa üha tugevama soo-
retoorika kultuurilis-diskursiivse tõlkimise val-
davalt pere- ja iibepoliitikaks. Endisest soolise 
võrdõiguslikkuse osakonnast sotsiaalministee-
riumis on saanud võrdsuspoliitikate osakond; 
soolise võrdõiguslikkuse voliniku portfelli on 
lisandunud rahvuse, rassi, vanuse, puude, veen-
dumuste küsimused. Sooline võrdõiguslikkus 
eesmärgina kipub hajuma. Kuigi ka praegu 
menetletavas heaolu arengukavas on sugude 
võrdsus viiest alaeesmärgist esimene, torkab 
silma arengukava enda pealkirjas toimunud 
nihe ning rahastuse ebaselgus. Riigieelarves on 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas toimunud 
2004. aastaga võrreldes pigem tagasi- kui eda-
siminek (vrdl. nt. Pehk 2015). Eesti riik ei võta 
sooproblemaatikat tõsiselt, riigifeminismil ja 
kolmanda sektori feminismil napib vahendeid. 
Laiatarbemeedia ja neoliberaalne turg räägivad 
näiliselt feminismihõnguliselt naistest, nende 
võimalustest ja valikutest, kuid see retoorika on 
kaugel feminismi poliitilistest eesmärkidest. Kui 
meie feministidena selle keelekasutusega suju-
valt liitume, anname käest olulise võimaluse 
praegust ühiskonnakorraldust kritiseerida. 

Just seetõttu kutsub Nancy Fraser meid, 
feministe, olema ajalooliselt eneseteadlikumad, 

kuna me toimime kontekstis, kus meie kõrval 
tegutseb meie kõhedusttekitav teisik, neolibera-
listlik libafeminism (Fraser 2009, 114). Nagu on 
kirjutanud Chandra Talpade Mohanty (2013, 
971):

Neoliberaalne intellektuaalne kultuur 
võib väga hästi luua lävendi, mille taga kaob 
feministlik, rassismivastane mõte, mis oli 
seotud 20. sajandi radikaalsete ühiskond-
like liikumistega. Radikaalsest teooriast 
võib tõesti saada tarbitav toode; see lakkab 
olemast aktivistidest teadlaste töö, millel on 
seos vabastava teadmisega; sellest võib saada 
elitaarsel neoliberalistlikul maastikul ringlev 
prestiiži märk.

Sellele on meil vaja mõelda just siin ja 
praegu. Kas me tegutseme selleks, et näidata 
neoliberalismi inimnäolisust, või selleks, et olla 
eksisteerivale konsensuskultuurile nagu kivi 
kingas, mis hõõrub ega lase rahulikult mugavat 
üksmeelt nautida? Neoliberalism ei ole meile 
üks võimalik diskursiivne partner, vaid domi-
nant, mille varjus peame toimetama, eriti Eesti 
edukaimad feminismi vormid, riigifeminism 
ja kolmanda sektori feminism, aga ehk ka aka-
deemiline feminism. Neoliberalismi keele stra-
teegiline kasutamine on ohtlikult lähedal selle 
ideoloogilisse lõksu langemisele. Neoliberalismi 
koopteeriva väe neutraliseerimiseks on meil 
vaja enam kohalikke feministlikke kriitikaid, 
mis ei lubaks unustada meie neoliberalistliku 
partneri jõupositsiooni ning mis võimaldaksid 
meil paremini dekodeerida neoliberalistliku 
biopoliitika strateegiaid. 

Artikkel valmis ETA grandi PUT 192 toel.
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Märkused
1 Rahvusliberalismi mõistet on kasutanud soome poli-

toloog Henri Vogt (2011). Seda mõistet on lisaks 
Saartsile Eestis rakendanud ka Marju Lauristin (nt. 
Lauristin 2012). 

2 Kristiina Kuslapuu kirjutab oma doktoritööd neoli-
beralistlikest diskursustest ning nende avaldumisest 
Eesti trükiajakirjanduses. 

3 Seda eristust analüüsib nt. Hardin (2014).
4 Samas tuleb silmas pidada, et eksperdid on sageli 

siiski feministid, kes ei loobu raportite kirjutamise 
kõrval oma aktivismist, vt. nt. Ferguson (2014).

5 Tänan selle täpsustava kommentaar eest Mari-Liis 
Sepperit.
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Millest me räägime, 
kui me räägime 
feminismist Eestis?

Redi Koobak

Sõidame õega, kes on mulle lahkesti autoju-
hiks, läbi talvise Lõuna-Eesti ühele interv-
jueeritavale maakoju külla. Intervjuu ajal 

istub ta vaikselt minu ja intervjueeritava kõrval 
ja kuulab tähelepanelikult, vestluse elavnedes 
meiega koos aeg-ajalt naerma purtsatades. 
Õhtupimeduses tagasi Tartusse sõites kinnitab 
ta õhinal, et intervjuu oli tema jaoks silmiavav 
kogemus ja hakkab minult uurima, kuidas 
minust feminist sai ja miks ta ei tea Eesti femi-
nismist ja naisajaloost midagi. Intervjuu tun-
nistajast saab intervjueerija ja intervjueerijast 
intervjueeritav. Mingis mõttes oleme õega nagu 
öö ja päev: tema on keskeriharidusega abielus 
kahe lapse ema, kes elab Eestis, maal oma majas, 
ja töötab kaubanduses, mina olen vallaline las-
teta soouuringute doktorikraadiga teadlane, kes 
töötab ajutise töölepinguga ühes Rootsi ülikoolis 
ja peab varsti olema jälle valmis kolima sinna, 
kus erialast tööd leiab. Õel on omad tähelepane-

kud naiste elu ja igapäevaelu probleemide kohta 
ning ta esitab neid väga jõuliselt, pragmaati-
lise lähenemisega. Vägagi kärtsuvalt feministlik 
hoiak, mõtlen. Mina tunnen, kuidas mu inglis-
keelses akadeemilises kontekstis välja kujunenud 
feminismi kirjeldav sõnavara jääb selles vestluses 
pisut eluvõõraks, abstraktseks, takerduvaks. Kuid 
sel hetkel selles autos mööda käänulisi teid met-
sade vahel kulgedes tekib meie vahel siiski mõist-
mine, et feminism Eestis on midagi vajalikku, mis 
siis, et me räägime otsekui erinevat keelt. „Tahaks 
lugeda sellist raamatut, kus räägitakse Eesti nais-
test ja nende elust läbi ajaloo. Kas ei ole sellist 
raamatut?“ nõuab õde.1

Minu lähem akadeemiline huvi Eesti femi-
nismi arengute kaardistamise vastu algas Anna-
Stina Treumundist ja queer-feminismist. Treu-
mundi võib pidada Eesti esimeseks queer-femi-
nistlikuks kunstnikuks, kes tegeleb järjepidevalt 
ja süsteemselt mitte-normatiivse seksuaalsuse 
uurimisega. Tema autoportreeliste fotode ana-
lüüsi kaudu jõudsin kaasaegse feministliku ja 
queer-teooria põhiküsimusteni, milleks on tem-
poraalsus, kehalisus, afekt, transnatsionaalne ja 
geopoliitiline paigutumine (Koobak 2013). Jäl-
gisin Treumundi tööprotsessi kolme aasta vältel 
(alates 2009) nn. etnograafilise hoiaku (Haraway 
1997) kaudu ja minu peamiseks uurimisküsi-
museks oli, kuidas tema kunsti kriitiliselt ana-
lüüsida sellisel moel, et ma ei taastoodaks lääne 
seksuaalse moderniseerumise progressinarra-
tiivide kontekstis normatiivset lugu Ida-Euroo-
past ja idaeurooplastest kui ajas mahajäänutest. 
Kuna lääne feministlik teooria oli liikunud edasi 
1980. aastate seksuaalpoliitikast, mis keskendus 
mitte-normatiivsete seksuaalidentiteetide näh-
tavuse ja tunnustamise otsimisele, tundus, et 
selles teoreetilises raamistikus pole Ida-Euroo-
past pärit kunstniku lesbide nähtavuse/nähta-
matuse probleemiga tegelevate tööde mõtesta-
miseks viisi, mis juba eos ei lahterdaks neid nn. 
hilinenud lääne koopiateks, millel pole enam 
soouuringute kontekstis midagi „uut“ öelda. 
Ühesõnaga, põrkusin vastu feminismiuuringute 
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„väljakujutuse“ (ingl. k. field imaginary)2 (Wieg-
man 2012) seina.

See probleemistik viis mind aga laiema küsi-
museni: mida tähendab feminism praeguses 
Eestis ja kuidas on see välja kujunenud? Milli-
sena näevad end Eesti feministid ise? Milliste 
küsimustega nad tegelevad? Kas ja kuidas nad 
end lääne feministidega võrdlevad? Aga post-
kolonialistlike feministidega? Selle teada saami-
seks intervjueerisin end vähemal või rohkemal 
määral feministina positsioneerivaid erinevate 
valdkondade teadlasi, kunstnikke, kunstikriiti-
kuid, poliitikuid ja aktiviste Eestis. Uurisin neilt, 
kuidas nad feminismini jõudsid ja mida see 
nende jaoks tänaseks tähendab. Samuti tund-
sin huvi, mis on alates 1990-ndatest kuni prae-
guseni selles osas muutunud. Kuna pean end 
samuti Eesti feministiks hoolimata sellest, et ma 
pole pikemat aega alaliselt Eestis elanud, julgen 
artikli pealkirjas luua ühise „meie“ platvormi 
„meile“, kes me end feministina identifitseerime 
ja kutsun seega „meid“ üles kasutama võimalust 
kriitiliseks enesereflektsiooniks.

Kuna Eestis pole veel süstemaatilist femi-
nismi kujunemise lugu läbi kirjutatud, tundub 
mulle, et soouuringute ja feministliku liiku-
mise arengu seisukohast on väga tähtis seda 
just praegu teha, et näidata feministliku mõtte 
järjepidevust ja juba toimunud muutusi. Vii-
masel ajal on feministlikud ettevõtmised ja väl-
jaütlemised Eestis üha rohkem hoogu võtnud, 
mistõttu on just praegu erakordne hetk väärtus-
likuks päevakajaliste debattide kontekstualisee-
rimiseks lähiajaloolisemas plaanis. Samuti pean 
oluliseks senisest kriitilisemat suhestumist Eesti 
feminismi kujunemise loosse ja mõjuväljadesse 
lääne feministlikus teoorias, millega tegime 
algust koos Raili Marlinguga Ariadne Lõnga 
eelmises numbris avaldatud artiklis „Eesti aka-
deemiliste soouuringute lugu ajakirjas Ariadne 
Lõng, 2000−2013“ (Koobak, Marling 2014a). 
Siinkohal on minu kindel veendumus, et tuleb 
vältida olukorda, kus Ida-Euroopas toimuvat 
nähakse transnatsionaalses plaanis alati ajas 

pisut mahajäänumana, ja selleks tuleb jõulise-
malt näidata ja analüüsida kohalikke arenguid 
ilma neid lääne normatiivsesse progressinarra-
tiivi surumata.

Teemadering on lai, kuid praegu on minu 
arvates eriti oluline vaadelda Eesti feminismi 
ja soouurimust globaalsemas mõõtmes, natuke 
killustada seda monoliitsest läänest pärit femi-
nistlikku lugu, mis hoolimata sellest, et lääne 
feminism ise on tohutult mitmetahuline, on 
domineerivaks saanud ja mis alati meie koge-
must ei peegelda või meid otseselt ei kõneta. 
Seega kohaliku ja maailma mõõtme kooslus 
on see, mis võiks fookuses olla, ükskõik  mis 
valdkonnas konkreetsemalt või mis teemal 
oma uurimust teeme, uut teadmist loome või 
aktivistlikke tegevusi korraldame. Kuna selle 
projekti käigus tehtud intervjuud pakkusid era-
kordselt rikkalikku materjali, mida on selgelt 
rohkem, kui mahub ühe akadeemilise artikli 
piiridesse, keskendun käesolevas artiklis interv-
jueeritavate feministiks kujunemise lugudele ja 
toon välja eelkõige kolm põhimomenti, mis on 
mõjutanud feminismi kujunemist Eestis. Nen-
deks on üldlevinud ettekujutus „päris“ feminis-
mist kui läänelikust massiliikumisest, pinged 
kohaliku konteksti ja lääne feminismi vahel 
ning end feministina identifitseerivate naiste 
isiklik elukogemuslik taust. Nende momentide 
üle arutades loodan osutada nii Eesti feminismi 
praeguste arengute positiivsetele külgedele kui 
ka potentsiaalsetele kitsaskohtadele, et jõuda 
selleni, kuidas rääkida feminismist Eestis teisiti.

Kollektiivne portree: metodo-
loogilised dilemmad
Tööprotsessi käigus avastan, et mul ei 

õnnestu põhitöö kõrvalt kõigi intervjuude trans-
kribeerimiseks aega näpistada. Viimases hädas 
pöördun õe poole, kes on nõus mõõduka tasu eest 
mind abistama. Kuna väga ruttu selgub, et ka 
tema ei leia siiski laste ja täiskohaga töö kõrvalt 
piisavalt aega intervjuudega tegelemiseks, kaasab 
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ta töösse oma meheõe ja ühe töökaaslase kesk-
kooliõpilasest tütre. Nelja peale kokku jõuame 
tähtajaks transkribeerida 12 intervjuud 23-st. 
Kõik kolm tublit abilist, kes peavad end suhteliselt 
feminismikaugeks, kinnitavad kui ühest suust, et 
intervjuud avavad nende jaoks täiesti uue maa-
ilma, uue arusaama feminismist. Feministid 
muutuvad konkreetseteks inimesteks, kellel on 
ka vahel probleeme selge eneseväljendusega, kes 
kasutavad parasiitsõnu, kes ei lõpeta alati lau-
seid, kes hüppavad teemalt teemale, mõnikord 
otseselt küsimusele vastamata, kuid kes räägi-
vad asjadest, mis on nii äratuntavad, millega on 
võimalik suhestuda. „Tahaks veel neid lugusid 
kuulata, nii põnev on, aga pärast tööd ikka ei jää 
aega,“ nendib õde. Feminismiga tegelemine, sel-
lest mõtlemine, on miski, mis nõuab aega, mida 
töötaval lastega naisel võib-olla alati vabalt võtta 
pole. Sellises olukorras tähendab huvi tekkimine 
feminismi vastu kindlasti seda, et kellegi loo sees 
olemine, läbi kõrvaklappide selle loo kogemine ja 
tajumine on mõjusam, tekitab vahetumaid mõt-
teid ja äratundmist kui näiteks (akadeemilise) 
artikli lugemine, mis nõuab hoopis teistsugust 
sisseelamist ja pingutust.

Pean tunnistama, et minu katsel kaardis-
tada Eesti feministide kujunemise lood on 
teatud koduigatsuse märk küljes ja seetõttu on 
kogu projekt minu jaoks äärmiselt emotsio-
naalselt laetud. Olles kaitsnud magistrikraadi 
soouuringutes Kesk-Euroopa ülikoolis ja 
doktorikraadi samal alal Linköpingi ülikoo-
lis, paikneb minu praegune nn. akadeemiline 
feministlik kodu transnatsionaalse feminismi 
akadeemilistes ilmingutes mingis näiliselt 
ajatus aegruumis, lugematute rahvusvahe-
liste konverentside, töötubade, vestluste ja 
publikatsioonide vahelisel hoomamatul alal, 
kus, nagu mulle näib, on minu osaks saanud 
uurida ja vahendada Ida-Euroopa naiste hääli 
ja kogemust, ükskõik kui problemaatilisena 
see ka ei tundu. Olen end seal tundnud mingis 
mõttes juurtetuna, unistades konkreetsema-
test pidepunktidest, millest kinni hakata, mille 

peale uut mõtlemist üles ehitada. Seda unel-
mat toidab soov mõista paremini kohaliku 
feminismi arenguid ja hetkeseisu Eestis. Kuhu 
paigutume täna globaalse feminismi suhtes? 
Kuidas oleme siia jõudnud? 

Mulle näib, et suulise pärimuse ülestähen-
damisel on olulisimaks aspektiks hoolikalt 
tehtud otsused iga narratiivide kaardistamise 
aspekti kohta. Eesti feministide suuliste lugude 
kogumisel ja feminismi kaardistamisel on seega 
tähtsaimaks momendiks minu jaoks olnud vali-
kute tegemine, seda nii teemade ringi kui ka 
eetiliste ja metodoloogiliste küsimuste vahel, 
aga vähemtähtsam pole ka olnud küsimus, keda 
intervjueerida, et tekiks kollektiivne portree, 
millest oleks kasu Eesti feminismi edasises kuju-
nemises ja arengus. Kuna pean seda projekti 
pikemaajaliseks protsessiks, siis siiani tehtud 
23 avatud küsimustega intervjuud 24 end femi-
nistina defineeriva naisega pole ilmselt lõplik 
hulk materjali, mis mulle huvi pakub. Käesole-
vas artiklis keskendun neist kitsamalt 12 loole. 
Nende naiste tegevused moodustavad Eesti 
feminismi mitmekülgse spektrumi läbi mitme 
generatsiooni ning erinevate kogemuste ja 
suhtumiste aktivismi, riiklikku soolise võrdõi-
guslikkuse poliitikasse ja akadeemilisse töösse. 
Kõik intervjueeritavad avavad praegusaegse 
postsotsialistliku atmosfääri erinevaid tahke ja 
kirjeldavad oma kogemust ühiskonna ja poliiti-
kaga suhestumisel. 

Kuna enese positsiooneerimisest alustami-
sest ja „kohapoliitikast“ on saanud üks femi-
nistliku epistemoloogia alustalasid (Rich 1986; 
Kaplan 1994; Braidotti 1994; Braidotti 2011), on 
enesereflektsioon minu jaoks metodoloogiliselt 
oluline ja see peaks olema võimalikult läbipais-
tev. Kohapoliitika tähendab siinkohal võimusu-
hete kaardistamist enesekriitika kaudu – see on 
interaktiivne protsess, mis toob esile meie ole-
muse aspektid, millele me pole varem osanud 
tähelepanu pöörata, eriti meie endi seotusele 
võimuga. Minu valikud, keda intervjueerida, 
peegeldavad kahtlemata mu enda feministiks 
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kujunemise lugu. Olen enamikuga intervjueeri-
tavatest mingil ajal erinevates kontekstides koos 
töötanud, paljud neist on minu mõttekaaslased 
ja sõbrad või pean neid puhtalt subjektiivsest 
vaatenurgast Eesti feminismi põhitegijateks, 
sealhulgas viimasel ajal väga energiliselt pildile 
tulnud noorema põlvkonna feministe. Püüdsin 
leida võimalikult mitmekülgsete seisukohtade 
esindajaid ja anda feministiks kujunemise lugu-
dele ka ajaline mõõde, et vaatluse all oleksid nii 
need, kes n.-ö. aktiveerusid üheksakümnendate 
alguses, kui ka need, kes jõudsid feminismini 
nullindate keskel. Intervjueeritavad on vanuses 
25−58 aastat ja esindavad erineval moel ühtlasi 
nii feminismi aktivistlikku kui ka akadeemilist 
poolt, riiklikul tasandil sooküsimustega tegele-
nud feministe ja kunstivaldkonnas tegutsevaid 
feministe. Varieeruvust esineb ka intervjueeri-
tavate aktiivsuses: mõned neist on olnud varem 
aktiivsemad kui praegu, teised on aga alles hil-
jaaegu jõulisemalt esile kerkinud, mõnede jaoks 
on feminism põhitegevus, teiste jaoks hoiak või 
positsioon, mis toetab ja informeerib nende 
muud põhitegevust ja igapäevaelu. 

Intervjueeritavate hulgas on küll näiteks 
üks eesti-armeenia päritolu naine, üks väliseesti 
juurtega naine ja mitu praegu alaliselt Eestis 
mitte resideeruvat naist, kuid fakt, et nad on 
suures enamikus eesti keelt emakeelena rääki-
vad kõrgharitud sotsiaalselt pigem keskklassi 
kuuluvad naised, ei ole juhuslik. Minu interv-
jueeritavad on grupp naisi, kelle hulka ma 
teatud hariduslike ja elukogemuslike sarnasuste 
mõttes paigutun, ja ehkki mul pole kavatsustki 
tekitada essentsialistlikku „Eesti feministi“ kate-
gooriat, näitab intervjueeritavate valim väga sel-
gelt ära, et Eestis on mõned grupid vastuvõtliku-
mad feministlikele ideedele kui teised. Samuti 
peegeldavad lood, millele keskendun käesolevas 
artiklis, kitsalt vaid nende feministide kogemust, 
kellega ma ise peamiselt lävin või kes on minu 
enda feministiks kujunemise genealoogias olu-
list rolli mänginud. See on kindlasti minu valimi 
üheks puuduseks, aga teisalt ka tugevuseks, sest 

tänu sellele isiklikule mõõtmele on mul õnnes-
tunud kuulda väga isiklikke lugusid. Huvitav 
oleks rääkida näiteks feministiks kujunemisest 
ka nende naistega, kelle emakeel ei ole eesti keel, 
ning meestega, kes end (pro)feministina identi-
fitseerivad. 

Selle projekti üks suuremaid väljakutseid 
on olnud intervjueeritavate representeerimise 
küsimus. Eesti väiksuse tõttu ei ole mõeldav, 
et intervjueeritavaid saaks probleemideta täie-
likult anonümiseerida. Seetõttu püüan mulle 
usaldatud lugusid analüüsides respekteerida 
intervjueeritavate anonüümsuse soove ulatuses, 
mis on võimalik. Siinkohal on oluline märkida, 
et mind huvitab pigem kollektiivse portree väl-
jajoonistamine kui individuaalsete lugude jaga-
mine. Ehkki päris mitmed olid nõus oma nime 
all esinema, otsustasin siiski kõik tsitaadid ano-
nümiseerida. Teisisõnu ei viita ma intervjuudest 
pärit tsitaatidele pärisnimedega, et vaadata, kas 
tekib mingi üldisem pilt erinevatest hoiakutest. 
Eesmärk on püüda analüüsida feminismi kui 
nähtust, mitte konkreetseid indiviide.

Ehkki kõik intervjueeritavad ei ole tegevus-
ala järgi kergesti kategoriseeritavad, võib laias 
laastus öelda, et minu intervjueeritavate hulgas 
on 8 peamiselt akadeemilise teadustööga tege-
levat naist, 5 peamiselt kunstivaldkonnas tegut-
sevat naist (loen siia alla nii kunstnikud kui ka 
kunstikriitikud ja -ajaloolased), 2 peamiselt soo-
lise võrdõiguslikkuse teemaga tegelevat naist ja 9 
end peamiselt aktivistina identifitseerivat naist. 
Need kategooriad on äärmiselt tinglikud, kuid 
võimaldavad teatavat üldistusastet. Muidugi 
võib mitmeid naisi lugeda samaaegselt kahte 
või isegi kolme kategooriasse kuuluvaks. Näi-
teks aktivistidest kaks naist on tihedalt seotud 
kunstivaldkonnaga, üks praegu peamiselt end 
aktivistina identifitseeriv naine on varasemalt 
väga pikalt tegelenud soolise võrdõiguslikkuse 
teemaga riigi tasandil ja üks naistest, kelle pai-
gutasin tegevuse põhjal peamiselt akadeemilise 
feminismi alla, tegeleb soolise võrdõiguslikkuse 
teemaga ühiskondlikul tasandil. Ja kahtlemata 
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on ka kunstivaldkonnas tegutsevad naised 
enamasti seotud akadeemiaga. Samuti on mit-
mete naiste tegevus ajas muutunud: osa alustas 
feminismi küsimusega peamiselt akadeemilises 
kontekstis või kunstivaldkonnas, kuid jõudis 
sealt aktivismini või näiteks on üks intervjueeri-
tavatest olnud aastaid tegev ajakirjanikuna, kuid 
tegutseb ka akadeemilises kontektis ja hiljem ka 
poliitikas. Erinevad rollid on omavahel segune-
nud ning samuti võib akadeemilist feminismi 
Eesti kontekstis lugeda teatud mõttes aktivis-
miks. Käesoleva artikli valimis on peamiselt 
1990-ndatel aktiveerunud akadeemilised ja/või 
soolise võrdõiguslikkusega tegelevad feministid 
ning 2000-ndate keskel feminismini jõudnud 
aktivistid, vähemal määral kunstivaldkonnas 
tegevad feministid. Seosed akadeemilise femi-
nismi, soolise võrdõiguslikkuse ja feminismi 
ilmingute vahel kunstis, kus toimusid vähemalt 
1990-ndate keskel väga intensiivsed debatid ja 
mis on kahtlemata Eesti feminismi kujunemisel 
väga olulist rolli mänginud, jäävad hetkel ruu-
mipiirangute tõttu fookusest välja.

Minu intervjuusid ei saa kindlasti pidada 
intiimseteks portreedeks naistest, kes identifit-
seerivad end feministidena, vaid pigem on need 
intervjuud olnud dialoogid, mitte monoloogid. 
Need on olnud vestlused kahe feministi vahel. 
Valisin avatud intervjueerimise vormi, kuna 
soovisin anda intervjueeritavatele võimaluse 
endast vabalt rääkida ja avada neis vestlustes 
isiklikku mõõdet, mistõttu osutus intervjuee-
rimise protsess tihtipeale väga emotsionaal-
seks nii interjueeritavate kui ka mu enda jaoks. 
Ehkki osa intervjuudest kujunes isiklikumaks 
kui teised, esitasid eranditult kõik naised komp-
leksseid seoseid oma isikliku elu ja ühiskondliku 
elu vahel. See artikkel ei pretendeeri seega rep-
resentatiivsele ülevaatele Eesti feministlike akti-
vistide ja akadeemiliste feministide lugudest, 
vaid püüab valikulise sissevaate kaudu mõnede 
Eesti feministide isiklikesse lugudesse avada 
momente Eesti feminismi kujunemise loos, 
mis on mulle isiklikult olulised olnud. Selline 

läbipaistvus ja püüd mitte luua representatiiv-
set essentsialiseerivat narratiivi kõikehõlmavast 
kohalikust feminismist aitab paremini mõista 
ka globaalse feminismi komplekssust. 

Kuna intervjuud on läbi viidud erineva-
tes kohtades (Tallinna või Tartu kohvikutes, 
intervjueeritavate töökohas või kodus ja kaks 
intervjuud on tehtud ka Skype’i vahendusel) 
ajavahemikus september 2014 kuni juuli 2015, 
on neil kõigil žanri mõttes pisut erinev nägu, 
tulenevalt sellest, kui hästi ma intervjueeri-
tavat tunnen, seega on neid keeruline üldis-
tavalt kirjeldada. On väga tugeva eluloolise 
fookusega intervjuusid, mõned lood on pihti-
muslikud, osas on lustakaid elemente, teistes 
emotsionaalselt raskeid momente, osa interv-
jueeritavaid võtsid mõnes mõttes õpetaja rolli 
ja pikkisid jutu sisse killukesi nii Eesti ajaloost 
kui ka Eesti feministliku mõtte loost. Seega on 
need lood segu eluloolistest, pihtimuslikest ja 
didaktilistest narratiividest.  

Igikestev „päris“ feminismi 
sünnitamine
„Minu loogika on, et kui sa oled haritud 

ja intelligentne ja saad teooriast aru ja sa oled 
naine, siis sa oled igal juhul feminist. Aga see ei 
ole nii. Aga miks ta ei ole?“ (1)

Nagu see tsitaat ühest intervjuust osutab, 
pole Eestis siiani väga levinud enda avalikult 
feministina positsioneerimine. Kardetakse 
valestimõistmist, stereotüüpe feministidest, 
vihaste netikommentaaride tulva. Ja kui end 
selgelt feministina positsioneeritakse, siis pole 
üldse harvad korrad, kui kuulen siiski ohka-
mist, et Eestis ju pole „päris“ feministlikku lii-
kumist ja et peaksime alustama siis ühest või 
teisest küsimusest, mis kõnelejale parasjagu 
oluline tundub. See tundmus kumas läbi ka 
paljudest intervjuudest. Arvestades, et jõudsin 
ise feministlike küsimusteni Eestis aastal 1998, 
mil oli juba eeskujuks mitmeid end feministina 
defineerivaid õppejõude, kunstnikke ja mõtle-
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jaid, näib see jutt alustamisest viitavat millelegi 
muule kui sellele, et Eestis feminismi tegelikult 
pole. Algus on ammu tehtud, kuid jutud alusta-
misest on kestnud vähemalt nii kaua, kui Eesti 
vabariik on olnud iseseisev, ja selline retoorika 
on tajutav ka paljudes tänastes vestlustes Eesti 
feministidega. Mitu korda tunneme vajadust 
ikka ja jälle rääkida alustamisest ja miks meid 
vaevab tunne, et kuhugi pole jõutud? Kas Eesti 
feminism jääbki igavesti nn. sündimise staadiu-
misse?

Mulle näib, et ettekujutus sellest, milline 
on „päris“ feministlik liikumine ja miks Eestis 
seda justkui pole tekkinud, on osaliselt seotud 
kujutelmaga, et feministiks olemine tähendab 
ilmtingimata barrikaadidele asumist, vihaselt 
tänavale protesteerima minekut, laiahaardelist 
sotsiaalset liikumist, mis mobiliseerib ja koon-
dab naised mingi ühtselt arusaadava küsimuse 
ja ühtselt mõistetavate muutuste eest võitlemise 
ümber. Üks intervjueeritavatest mõtiskleb: 

Sellised hulle, kes rinnahoidjaid põletak-
sid, ei ole. Need on ikka väga suure rahvus-
kultuuri raames. Kriitilist massi ilmselt ei 
ole. Kui võtad mingite muude kriteeriumite 
järgi, et Eesti on väga innovaatiline maa, 
selle taustal võiks küsida, et miks seda siis ei 
või [feminismi arengut soosida]? (1)

Ühesõnaga, feministlikku liikumist kui 
sellist seostatakse nii laiemalt kui feministide 
endi hulgas kriitilise massiga ja tihti ka USA 
nn. teise laine feministide kurikuulsa „rinna-
hoidjate põletamise“ sarnaste aktsioonidega, 
mille näol on iseenesest tegu meedia loodud 
müüdiga Ameerika Ühendriikides 1968. aastal 
toimunud missivõistlusel korraldatud protesti 
ümber.3 Ehkki ollakse teadlikud feminismi eri-
nevatest vormidest ja feministlike positsioonide 
varieeruvusest Lääne kontekstis, on feministide 
kui „hullude rinnahoidjapõletajate“ imidž ja 
„päris“ feminismi assotsiatseerimine vaid lääne-
liku massilise protestiliikumisega visa kaduma. 
Kehtivad mõttemallid feminismi kohta põr-

kuvad seega meie postsotsialistliku ühiskonna 
reaalsusega, sest kui me mõtleme feminismist, 
mõtleme sageli teatud tüüpi feministlikust akti-
vismist, mis seostub peamiselt tänavatel protes-
timisega või esindab vaid kitsalt Angloameerika 
peamiselt valgete haritud keskklassi naiste huve. 
See on feminismi hegemooniline kuvand ja 
see on selgelt erinev meie kohalikus kontekstis 
tekkinud feminismist nii tõstatatud küsimuste 
ja probleemide kui ka kultuuriliste, akadeemi-
liste ja poliitiliste praktikate poolest. Nagu üks 
intervjueeritav kirjeldas:

Me kujutame ette, et peab olema min-
gisugune suur partei või liikumine. Eestis 
lihtsalt ei toimigi niimoodi, on väga üksikud 
ajaloolised momendid, kui mobiliseeru-
takse. (2)

Teine intervjueeritav jätkab:

Minu teooria on, et see tuleneb mitte 
just Priit Pulleritsult, aga just sellelt foonilt, 
et kogu aeg see [võrdlusmoment] feminis-
mile on see 1970. aastate aktivism. See rin-
nahoidjate põletamine, mida tegelikult ei 
toimunud. Sellest räägitakse siiani – et femi-
nistid on koledad, ei aja endal karvu maha 
ja mida iganes. Kellest te räägite? Üldse ei 
saa aru, ma ei ole ühtegi sellist asja näinud, 
ühtegi .. Keegi midagi ei põleta mingitel 
protestimarssidel, aga see on see stamm-
stereotüüp, mis on juurdunud ka meie endi 
peadesse, sest me oleme seda niivõrd palju 
kuulnud. Ma selles suhtes ei olegi kindel, et 
mis see aktivism siis tänases päevas olema 
peaks. (3)

Probleemiks on ka nn. feminismi lainete 
kujund. Ühes hiljutises Raadio 2 saates uuris 
saatejuht veebiväljaande Feministeeriumi toi-
metajate Nele Laose ja Aet Kuusiku käest, kas 
Eesti on juba jõudnud neljanda laine feminis-
mini.4 Lainete metafoor on üks laialt levinud 
viise, kuidas kirjeldada Ameerika Ühendriiki-
des tekkinud feministliku liikumise erinevaid 
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etappe, kuid see võetakse tihtipeale feminismi 
arengu mõõdupuuks ka riikides, kus feminist-
lik mõte ja liikumine on veidi teistmoodi alguse 
saanud, hargnenud ja hoogu võtnud (nt. Ida-
Euroopa, aga ka näiteks Aafrika, Lõuna-Amee-
rika ja Aasia riikides). Kui võtame arvesse argu-
menti, et laine metafoor soodustab teatud tüüpi 
feministide kõrvalejätmist või muudab teatud 
feminismi vormid feminismi alla vähem kva-
lifitseeruvaks neid lainete hulka mitte arvates 
(Tuin 2009, 10–11, 21), siis tuleks küsida, mida 
tooks endaga kaasa teistsuguste trajektooridega 
feminismide lugude rääkimine? Kuidas see 
komplitseeriks feminismide kartograafiat, mur-
raks laine-narratiivi hegemooniat?

Lisaks postkolonialistlikule feministlikule 
kriitikale, mis on selle temaatikaga lähedalt 
tegelenud (Mohanty 1988; Spivak 1988), on 
mitmed uuringud Ida-Euroopa feministlike lii-
kumiste arengute kohta toonud välja probleemi, 
et väga sageli kuulutatakse feministlik liikumine 
Ida-Euroopas5 läbikukkunuks, kuna seal ei ole 
tekkinud suuremat massimobilisatsiooni mingi 
konkreetsema soolist ebavõrdsust puudutava 
teemaderingi ümber. Nagu näiteks Regulska ja 
Grabowska (2013), kes on uurinud feminismi 
arenguid Ida-Euroopas, on veenvalt näidanud, 
toimib sooline ebavõrdsus postsotsialistlikes 
riikides erinevates valdkondades väga erineva-
tel tasanditel ja seetõttu on ka vastupanu olnud 
äärmiselt pluralistlik ja detsentraliseeritud. 
Paljud teadlased on seisukohal, et enamik ini-
mesi postsotsialistlikes ühiskondades reageeris 
pealesurutud kollektiivsele aktsioonile kommu-
nismi ajal pöördumisega individualismi poole 
pärast selle langemist (vt. nt. Szelenyi, Wilk 
2013). Seetõttu pole harvad ka juhud, kui naiste 
aktivismi fragmenteeritust tõlgendatakse liht-
salt mobilisatsiooni puudumisena. See näitab 
taaskord lääne mõttemallide hegemooniat ja 
nõuab, et sotsiaalse liikumise paradigma kui 
selline tuleks ümber mõtestada, et teha nähta-
vamaks ka need naiste aktiviseerumise vormid, 
mis ei sobitu lääne naisliikumiste liberaalse aru-

saamaga soolisest võrdõiguslikkusest. Lääne 
hegemoonia murdmisega kaasneb vajadus arti-
kuleerida analüütilisi mõtteraamistikke, mis 
võtaksid arvesse ka neid arvukaid enam või 
vähem nähtavaid, enam või vähem efektiivseid 
kohalikke poliitilisi väljaastumisi ja mobilisee-
rumisi seksistlike, rassistlike ja homofoobsete 
praktikate vastu (Lovin 2013, 192). Teisisõnu on 
meil vaja välja öelda ja omaks võtta feministlik 
mõte ja praktika just sellisena, nagu need on 
välja kujunenud postsotsialistlikes kontekstides, 
sealhulgas Eestis. 

Nagu paljud feministlikud teadlased on osu-
tanud, on feministlik aktivism postsotsialistli-
kes riikides komplekssem, kui seda on võima-
lik liberaalse emantsipatsiooniprojekti raames 
selgitada (Funk 2004). Regulska ja Grabowska 
(2013) väidavad, et feministliku liikumise hege-
mooniline definitsioon massimobilisatsiooni 
ja spetsiifilise arusaama kaudu soolisest võrd-
õiguslikkusest muudab naiste enesemobilisat-
siooni Ida-Euroopas nähtamatuks. Seetõttu 
oleks ääretult vajalik veidi laiendada meie aru-
saama naiste mobilisatsioonist kui vaid massi-
protestist. Transnatsionaalsele feminismile on 
olnud omane jätta tähelepanuta perspektiivid 
nn. endisest Teisest Maailmast, sest põhifookus 
on olnud nn. Esimese ja Kolmanda Maailma 
vahelistel pingetel (Tlostanova 2010; Suchland 
2011; Koobak, Marling 2014b). Postsotsialist-
lik ruum jääb siinkohal tihti tähelepanuta, sest 
eeldus on, et üleminekuaja demokratiseeru-
misprotessis on postsotsialistlikud riigid krii-
tikata nn. Esimese Maailma positsiooni omaks 
võtnud (Suchland 2011, 839). Siinkohal on 
oluline näidata, et Euroopa Liidu väga tugeva 
mõju all Ida-Euroopas domineerivaks saanud 
soolise võrdõiguslikkuse paradigma on vaid üks 
viis, kuidas naised postsotsialistlikes riikides on 
sotsiaalse õigluse teemaga tegelenud. Teoree-
tiliselt näen suurt potentsiaali nende erinevate 
feministlike positsioonide mõtestamisel post-
sotsialistlike ja postkolonialistlike diskursuste 
puutepunktide lähema uurimise kaudu, millele 
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transnatsionaalse feminismi kontekstis on vii-
masel ajal veidi enam tähelepanu pöörama 
hakatud (Tlostanova 2012; Tlostanova jt.  ilmu-
mas). 

Kuna endiselt kehtivad hegemoonilised 
arusaamad sotsiaalsest liikumisest, mis ei vasta 
kohalikule olukorrale, on püütud tänapäeva 
naiste mobiliseerumist, mis ka lääne kontekstis 
ei vasta enam ammu hegemoonilisele arusaa-
male massiliikumisest, kirjeldada hoopis frag-
mentatsiooni, mitmekesisuse ja hübriidsuse 
kaudu (Sandoval 2000; Desai 2005; Regulska, 
Grabowska 2013; Lovin 2013). See tähendab, et 
näiteks postsotsialistlikus kontektsis tuleks selle 
asemel, et alati toetuda üldlevinud lääne nar-
ratiivile hegemoonilisest feminismist, rohkem 
rõhuda Ida-Euroopale omaste naiste rõhumise 
viisidele, võttes arvesse nõukogude aja päran-
dist mõjutatud naiste sotsiaalset ja majandus-
likku staatust ning sellest tulenevaid mitmekesi-
seid feministliku mõtte ja aktivismi vorme. 

Carol Mueller (1995) on välja pakkunud 
raamistiku, mis aitab mõista tänapäeva nais-
liikumiste mitmekülgsust. Analüüsides naiste 
gruppide suhtumist välistesse konfliktidesse (nt. 
vastuoluliste teemade puhul avalikes debatti-
des) ja feminismisisestesse konfliktidesse (eri-
nevused feministlike gruppide vahel), eristab 
ta kolme aktivismi vormi: sotsiaalse liikumise 
organisatsioonid (suured grupid), väikesed 
(radikaalsed) grupid ja teenuseid pakkuvad 
organisatsioonid (nt. naistevastase vägivallaga 
tegelevad organisatsioonid). Ehkki tema ana-
lüüs põhineb erinevate feministliku aktivismi 
vormidel Ameerika Ühendriikides, on see kasu-
lik, uurimaks, kuidas erinevad hegemoonilised 
ja nn. vastu-hegemoonilised arusaamad ja prak-
tikad ristuvad naiste arvukate eesmärkidega. 
Võttes aluseks Muelleri klassifikatsiooni, eris-
tavad Regulska ja Grabowska postsotsialistlikus 
regioonis nelja tüüpi naiste mobiliseerumist: 
nn. professionaalne mobiliseerumine võrdse-
teks võimalusteks, mida esindavad valitsusväli-
sed organisatsioonid ja poliitilised parteid; tee-

nuseid pakkuvad organisatsioonid, mis luuakse 
konkreetsete naiste diskrimineerimisega seotud 
teemadega tegelemiseks (vägivald, inimkauban-
dus, reproduktiivõiguste rikkumine); mittefor-
maalsed naiste ja feministlikud grupid ehk nn. 
tänavateooria; ja transnatsionaalsed võrgusti-
kud ja koalitsioonid, mis ühendavad erinevaid 
regioone ja riike (2013, 146). Siinkohal võib 
paralleele tuua ka postkolonialistlike konteks-
tidega, kus sarnaselt postsotsialistlikule regioo-
niga on sotsiaalset mobiliseerumist mõjutanud 
regiooni ebaühtlane demoktratiseerumine, glo-
baalsed surved, võimalused ja rahvusvahelised 
institutsioonid.

Ka Eestis on kõik need naiste mobiliseeru-
mise elemendid täiesti olemas, ehkki konkreet-
selt feminismi terminiga suhestuv grupp aka-
deemilisi feministe, kunstnikke ja aktiviste, keda 
olen intervjueerinud, paigutub selle kirjelduse 
järgi pigem mitteformaalse feministliku grupi 
alla, esindades sealjuures erinevaid orgaaniliselt 
tekkinud feministlikke rakukesi – seltskondi, 
kes omavahel lävivad – ja „tänavateooria“ pole 
kindlasti termin, millega nad otseselt suhes-
tuksid. Tihtipeale ei ole need erinevad kildkon-
nad üksteise tegevustest väga teadlikudki, sest 
puudub foorum, kus nad kokku puutuksid. Ka 
on Eesti kontekstile omane see, et selline koos 
tegutsemine on pigem afektiivne kui poliitiline 
projekt.

Võrreldes akadeemilise kontekstiga, on 
Eestis kunsti valdkonnas alati olnud kriitilisi 
hääli, mis on ehk leidnud laiemat ühiskond-
likku kõlapinda kui kriitilised hääled teoreetilis-
tes publikatsioonides. Nii ka feminismi puhul. 
Kõnekaimaks varaseimaks näiteks selles osas 
on Mare Tralla video „Nii me sünnitasime eesti 
feminismi“, üks tähtteostest 1995. aasta näitusel 
„Est.Fem“, mis pani aluse Eesti feministlikule 
kunstile. See video, mis miksib kokku kunstniku 
lapsepõlvest pärit naisekuvandid (ta ise pionee-
rina, töötavad nõukogude naised, meespoliiti-
kud) ja läänest pärit pornograafilised videokli-
pid, mõjub eneseirooniliselt, viidates ühteaegu 
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feminismi nn. imporditud päritolule Eesti kon-
tekstis kui ka aspektidele, mis mõjutasid femi-
nismi kujunemist tollel ajahetkel just sellisena, 
nagu ta välja kujunes. Sealt leiab elemente nii 
nõukogude võrdõiguslikkuspropagandast kui 
ka kriitikat koos kapitalismiga saabunud naise 
objektistamise suhtes massimeedias, mis 1990-
ndatel oli eriti silmatorkav. Nagu Mare Tralla 
teos kinnitab, on Eesti feminism juba sündi-
nud – me oleme ta sünnitanud. Järgmine samm 
selle aktsepteerimisest edasi on kriitiline ene-
sereflektsioon: millist feminismi me esindame 
ja miks? Mis on meie positsioonide tugevused, 
mis on probleemid ja pimekohad?

Püüd sünkroniseeruda         
Läänega
Ajavahemikus 18.−22. august aastal 1991 

toimub esimene Euroopa feministide teadus-
konverents Taanis Aalborgi linnas. Teiste hulgas 
on kohale kutsutud üle 90 naise Ida-Euroopast, 
sealhulgas ka mitmed naised Eestist, kellest osa 
jaoks on see esimene välisreis ja ühtlasi ka esi-
mene kogemus näha rahvusvahelist akadeemi-
liste feministide kirjut seltskonda ning kogeda 
feministlike uuringute ääretult mitmekülgset 
teemaderingi, mis on ida poolt tulnutele suures 
osas uudiseks. Ei olda muu hulgas akadeemili-
sel tasandil kokku puututud näiteks ei prostitut-
siooni, ei lesbide või laiemalt seksuaalsuse tee-
maga üldse. Imestust pakuvad aktiivsed diskus-
sioonid ja kirglikud vaidlused teemadel, millele 
Idas pole veel mõeldud. Lõhe Lääne ja Ida naiste 
kogemuste vahel näib üüratuna, asi läheb isegi nii 
kaugele, et mõningad töötoad saavad järsu lõpu 
mõlemapoolse teineteise mittemõistmise tõttu. Ja 
kõigele lisaks leiab 19. augustil konverentsipaika 
tulnu eest nutvad Ida-Euroopa naised. Tekib üle-
üldine segadus ja paanika. CNN-ist näidatakse 
vaid Moskvat ja valitseb teadmatus selle kohta, 
mis toimub kodus Eestis. Lääne feministid püüa-
vad olla kaastundlikud ja abivalmid. Telefoni-
ühendus tol hetkel veel viimast päeva Nõukogude 

Eestiga toimib vaid öösiti ja mure koduste pärast 
viib mõtted konverentsi teemadelt mujale. Kont-
rast on kirjeldamatu: päeval istuda koos sadade 
Euroopa feministidega ja kuulata ammulisui, 
missugused teemad neile korda lähevad, ning 
öösel istuda telefoni ääres ja püüda meeleheit-
likult kodustega ühendust saada. Korraldajad 
pakuvad küll kohe eksiilivõimalust, kuid see pole 
mõeldavgi. Tagasisõiduplaanid tehakse ümber, 
sest Riiga pole võimalik enam lennukiga jõuda. 
Juhtumisi on selle konverentsi üheks peakorral-
dajaks Nina Lykke, kellest saab aastaid hiljem 
minu doktoritöö juhendaja Rootsis Linköpingi 
ülikoolis.

Eesti feminismi alguse lugu 1990-ndatest 
alates on selgelt läbi põimunud Eesti taasise-
sesivumise narratiividega. See lugu oli minu 
intervjuude hulgas üks emotsionaalsemaid 
ja tõi väga selgelt esile arusaama, et ajaloolise 
konteksti mõistmiseks ei piisa vaid teoreetilis-
test analüüsidest ja ülevaadetest. Suuliselt edasi 
antud lugu kannab endas seda afektiivset mälu, 
mis on midagi enamat kui kirja pandud tekst ja 
toob eriti teravalt esile viisi, kuidas kirjalik tekst 
alati kogemust kuidagi üldistab, sellele liiga teeb, 
kuidas me ei saa suulist pärimust tundmata 
päriselt mõista, miks ühed või teised arengud 
toimusid täpselt nii, nagu nad toimusid. See 
puudutab ka lugusid feminismist. Sellised lood 
tuleb talletada, ehkki teksti kujul jääb neist alati 
midagi puudu, kuid isikliku kogemuse sisse too-
mine lisab olulise afektiivse mõõtme. 

Nagu eelnevalt näitasin, on feminismile 
Eestis iseloomulikud üsna teistsugused arengu-
jooned kui näiteks mitmetes lääneriikides, aga 
erinevusi esineb ka teiste Ida-Euroopa riikidega 
võrreldes. Selles projektis kogutud feministide 
lugudest kõige selgemalt välja joonistuv eri-
nevus on tõdemus, et Eestis tekkis feminism 
1990-ndatel eelkõige teoreetilise huvi ning 
erinevate kultuuri- ja kunstipraktikate kombi-
natsioonis, millele hiljem lisandus soolise võrd-
õiguslikkuse temaatika, millega hakati tege-
lema riigi tasandil ja mida võib vaid osaliselt 
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feministlikuks lugeda. Selline intellektuaalne-
kultuuriline feministlik praktika, mis esmalt 
tekkis, sai alguse eelkõige läänest pärit teooriate 
mõjul, mida püüti kohapeal kohandada ja selle 
pinnalt on viimase viie aasta jooksul tekkinud 
uue põlvkonna näol uued julgemad aktivismi-
vormid. 

Mitmed intervjueeritavad, kes positsionee-
rivad end feministina 1990-ndate keskpaigast 
peale, mainisid ka, et üheks põhjuseks, miks 
Eestis on feminism siiani pigem akadeemiline 
ja kultuuriline projekti olnud, on see, et meil ei 
ole olnud selliseid teravaid poliitilisi küsimusi, 
nagu näiteks Poolas on olnud abordiküsimus. 
See tähendab: „Meil ei ole olnud ühtegi nii-
võrd räiget asja, kus tunned, et naiste õigustest 
käiakse traktoriga üle.“ (3) Või nagu tõi välja 
üks kunstivaldkonnaga seotud feminist: 

Selleks peab olema midagi väga radi-
kaalset. Mina siiski ausalt öeldes usun ja 
arvan, et kui Eestis midagi .. kui näiteks 
tahetaks aborti keelustada, siis millegipä-
rast ma arvan, et neid inimesi, kes läheks 
tänavale, neid leiduks. Ma loodan vähemalt. 
Kuigi jumal seda teab. Võib-olla see on liiga 
ohtlik teema ja sellega ei julgeta suhestuda. 
Ma ei kujuta ette, aga midagi, mis riivab 
otseselt indiviidi põhiõigusi. See peab olema 
midagi sellist. (2)

Seega eestlaste puhul ei usuta spontaanset 
tänavale minekut – peab olema mingi väga suur 
asi, mis ärritab, ja ka siis on vaja organiseerijad, 
kes kogukondi ühendaksid, et need koonduksid 
ja niimoodi toimima hakkaksid, et sellega kaas-
neks ka tänavale protestima minek. Ka noo-
rema põlvkonna feministid nõustusid, et peaks 
midagi väga hullu juhtuma, et Eesti naised täna-
vale läheksid, näiteks kui „tekib avalikku ruumi 
mingi suur abordikeelustamine“ (4). Kuna 
erinevalt näiteks toodud Poolast pole Eestis 
väga radikaalseid naiste põhiõiguste rikkumisi 
olnud, on feminism kui massiliikumine siin 
olnud vähemnähtavamal kohal kui teistes Ida-

Euroopa kontekstides. See teatavasti ei tähenda, 
et Eestis pole probleeme, millega feminism 
tegelema peaks ja mille jaoks oleks kindlasti vaja 
artikuleerida veelgi tugevamat feministlikku 
positsiooni. Näiteks viimasel ajal on veebivälja-
anne Feministeerium väga aktiivselt ja jõuliselt 
demonstreerinud sotsiaalset ebavõrdsust puu-
dutavate teemade süstemaatilist analüüsi erine-
vatelt feministlikelt positsioonidelt.

Rääkides feminismi tekkimisest Eestis 1990-
ndate alguses, märkis üks intervjueeritavatest: 
„Feminism tuli arenenud Lääne ühiskonnast, 
meie ei olnud arenenud. Me olime täiesti agraa-
rühiskond, Nõukogude Liit ei olnud tegelikult 
modernne ühiskond.“ (5) See tähendab, et 
puudujäägid tolleaegses majanduslikus arengus 
mõjutasid vägagi naiste elu Nõukogude Liidus, 
kes naturaalmajanduslikus kontekstis pidid 
väga palju asju ise ära tegema, kuna teatud tee-
nuseid ja kaupu polnud saada. Ilma riigi majan-
dusliku arenguta on feminismil aga keeruline 
tekkida, sest naiste vaba aeg kulub suures osas 
eluspüsimiseks vajalikuga tegelemisele. 

 Teisisõnu on arusaamad feminismi tule-
kust Eestisse tihedalt seotud ka üldise progressi 
ja modernsuse narratiiviga, millesse vähemalt 
1990-ndate alguse järskude muutuste tuhinas 
kriitiliselt ei suhtutud. Suund oli selgelt selle 
tajutava nn. mahajäämuse korrigeerimisel ja 
tekkis vajadus ka feminismi pakendada kui olu-
list impordiartiklit, mida meil on vaja, et lääne 
progressiga ühtida. Mitmed 1990-ndate keskel 
Eestis akadeemilise feminismi juurde jõudnud 
naised osutavad seega lääne feminismile kui 
Eesti feminismi tekkimise olulisele tõukejõule: 

Ma leian, et Eestis lihtsalt ilma lääne 
feminismita ei oleks feminismi. Punkt. [---] 
Kui see ei oleks Läänes mainstream olnud, 
siis ei oleks mitte mingit lootust seda aren-
dada olnud. Sellepärast, et sellist isetekkinud 
kirge on Eestis ikka väga vähe. (3) 

Läänele järelejõudmine, mille hulka kuulus 
mingis mõttes ka feminism (ehkki Eestis seda 
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laiemal tasandil tollal oluliseks ei peetud), on 
tähendanud, et ülimaks peetakse majandusliku 
arengu prioritiseerimist ja (lääne)euroopalike 
väärtuste ja liberaalse kapitalismi ümber keer-
leva sotsiopoliitilise korra saavutamist. Seda on 
võetud iseenesestmõistetavana nii riigi tasandil 
kui ka ilmselt mitte nii üllatuslikult nende femi-
nistide seas, kes feminismini 1990-ndate alguses 
jõudsid: „Kui sa tahad areneda, siis võtad suuna 
ikka endast arenenumate poole.“ (5) Selline 
hoiak on mõjutatud üleüldisest tolle aja atmo-
sfäärist ja Eesti püüdest Läänega taas võimali-
kult kiiresti sünkroniseeruda. Ehkki olen nõus, 
et majanduslik areng oli 1990-ndate ülemine-
kuaja kontekstis ääretult oluline, ei saa ometigi 
luua mustvalget pilti maailmast, kus aktseptee-
rime kriitikata lääneliku teleoloogilise progres-
sinarratiivi. Kapitalismi kriitika ei tähenda kogu 
kapitalistliku ideoloogia kõrvaleheitmist, mis 
tänases kontekstis oleks ka mõeldamatu. See 
kriitika on aga oluline selleks, et osutada kapi-
talismi probleemkohtadele ja ambivalentsustele. 
Nagu paljud postkolonialistlikud kriitikud on 
osutanud, seisneb progressinarratiivi taastoot-
mise oht selles, et see toetab koloniaalset nar-
ratiivi primitiivsusest, ehk teisisõnu tähistab see 
lääne ajaloolist tendentsi konstrueerida „teisi“ 
primitiivsemana, mahajäänumana, mitte samas 
ajahetkes eksisteerivana (vt. nt. Fabian 2002). 
Progressinarratiivi retoorika isoleerib erinevad 
kultuurid ja riigid üksteisest ning asetab nad 
arenguredeli erinevatele astmetele, paigutades 
kõige kõrgemale lääneriigid, mis koloniaal-
ajastust tänapäevani toimivad tsivilisatsiooni, 
progressi ja arengu võrdkujuna, samal ajal kui 
lääneriikide „teisi“ rõhuvad tegevused ja neoim-
perialistlikud projektid vaikitakse maha. Prog-
ress ja majanduslik areng võib selles mõttes viia 
küll vajaliku ja ihaldatava arenguni, kuid tuleb 
märgata ka sellise retoorika tumedamaid külgi, 
kus teatud hoiakute taastootmine tähendab osa-
lemist lääne neokolonialistlikus projektis.

Intervjuudest tõstatub üldine tendents joon-
duda pigem lääne mõttemallide järgi, kui luua 

ja toetada solidaarsust teiste postsotsialistlike 
riikidega, kellesse suhtutakse mõnikord üleole-
valt. Nagu märgib üks intervjueeritav: „Hoiak 
on selline, et Läti on postsovetlik, sealt niikuinii 
midagi ei tule.“ Ja lisab veel: „Ma ei tea, kuidas 
neil [Lätis] feminismiga on, nad on selgelt nõr-
gemad .. et meil ei olegi liiga palju häbeneda.“ 
(1) Eesti feminismi algusaeg langes kokku 
Eesti taasiseseisvumisajaga, mil tegeleti aktiiv-
selt Eesti koha (taas)kinnistamisega Läänes ja 
seetõttu võeti ka feminismis mudeliks teatud 
tüüpi lääne feminism – liberaalne, pigem mitte 
klassivõitlusele keskenduv nn. keskklassi femi-
nism. Selles suhtes oli oma mõju kahtlemata 
ajaloolisel mälul, mille totalitaarne nõukogude 
ühiskond kustutas, sealhulgas enne sõda olemas 
olnud info naisliikumisest ja feminismist. Sellel 
taustal on loomulik, et 1990-ndate algul püüti 
uuesti läänega suhestuda, kaasa arvatud femi-
nismi üle võtta, sest muud infot ei olnud. Eesti 
varasemast feminismist ei teatud väga palju, 
kuna info oli suletud arhiivide ja raamatuko-
gude erifondidesse. Selle n.-ö. mäluaugu taustal 
oli läänest laenamine üsna loomulik strateegia. 
Sealjuures on Eesti naisliikumise ja feminismi 
lugu enne 1990. aastaid siiani korralikult läbi 
kirjutamata.

Nagu üks intervjueeritav selgelt osutas, oli 
välistatud, et Eestis oleks feminism 1990-ndatel 
ise tekkinud, „et keegi luges Lilli Suburgit ja 
hakkas feministiks“ (3). Ta lisas, et see, et femi-
nism jõudis meieni läänest, oli paratamatu ning 
et isetekkelisust ja alternatiivsust oleks absurdne 
idealiseerida, sest „kui palju neid isetekkelisi ja 
alternatiivseid mõtlemisviise siiski olemas on?“ 
(3). Lääne mõju aga ei maksa ka tingimata nega-
tiivsena võtta, sest isegi kui artiklid ja teoreeti-
lised raamistikud on meieni enamasti tulnud 
Läänest, on küsimus pigem

kuidas siis Eestis juurutada seda kirjutamis-
viisi, seda teooriat, mis siis tuleks altpoolt 
ja seda ei saa teha ilma ajaloo tundmiseta. 
Arvan, et seda ei saa lihtsalt kuskilt õhust 
võtta ja ei saa ka võtta niisama nende sot-
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siaalsete probleemide pealt. Sest analüütili-
sed tööriistad peavad kuskilt tulema. (6)

Teisisõnu, argumendid, mida tõlgitakse ja 
mugandatakse teistest kontekstidest, on kasuta-
tavad mitmes eluvaldkonnas ja vajalikud selleks, 
et püstitada feministlikke küsimusi. Tuleb vaid 
kontekstitundlik olla. Isegi kui kontekstitund-
likkust on mõnikord vajaka jäänud, on siiski 
eranditult kõik Eesti akadeemilised feministid 
juba 1990-ndatest peale olnud essentsialiseeriva 
lääne feminismi suhtes kriitiliselt meelestatud. 
Näiteks rõhutas üks 1990-ndate alguses aktivee-
runud intervjueeritav:

Kriitilise inimesena olen ka selle femi-
nismi suhtes küsimusi esitanud, kriitiline 
olnud. Palju probleeme Ameerika feminis-
tidega, kes end siin sisse seadsid, kellel olin 
nagu ees. Ma ei lasknud neil tulla mõtetega, 
et siin on nagu tühi koht, et siin on nagu 
USA 1950-ndad. Sest Nõukogude Liit tegi 
palju asju ära ikkagi, sest tööhõive kõrge, 
muud õigused ja teised teemad. Olukord 
hoopis teine, me ei saa üle transportida, 
praktika on näidanud. (7)

Ta tõi sellise patroniseeriva suhtumise näit-
likustamiseks Tšehhi feministide tähelepaneku 
1990-ndatel Ida-Euroopasse saabunud Amee-
rika feministide kohta, kes „tulevad siia ja hak-
kavad uurima [meid] nagu akvaariumikalu ja 
siis teevad mingeid oma rumalaid tähelepane-
kuid“ (7).

Selline ongi meie feminism Eestis: fragmen-
teeritud, mitmekülgne ja mõistagi mitte lääne 
feminismidest lahutatud, vaid lääne mõjutustest 
läbi põimunud, nendega tihedas dialoogis olev, 
samuti ei saa seda lahutada Eesti ajaloolisest 
kontekstist ja siinse poliitilise eliidi innukusest 
inkorporeerida liberaalsed ja neoliberaalsed 
ideaalid, soovi taasühineda Läänega ja identifit-
seerida Lääne-Euroopa kultuuriga üldisemalt. 
Seda soovi peegeldasid ka paljude feministide 
ja naisorganisatsioonide praktikad kogu 1990-
ndate üleminekuaja jooksul. Lääne feminismi 

kriitika ei tähenda siinkohal naivistlikku „puh-
talt“ lokaalse positsiooni otsimist ja püüdu seda 
artikuleerida, vaid osutab vajadusele näidata 
ühiskonnas laiemalt levinud lääneihalusega 
samastumise – isegi kui see toimub alateadlikult 
– probleemkohti.

Kes on feministlik subjekt 
Eestis?
  „Ma esialgu arvasin, et feministid on noh .. 

ma olen ainult neid kõige nõmedamaid näiteid 
kuskil twitteris ja facebookis näinud ja siis minu 
arvamus feminismist oli alla arvestuse .. :d,“ tun-
nistab 18-aastane keskkooliõpilasest abiline mulle 
Facebooki vestluses, kui ta spontaanselt interv-
juude transkribeerimise protsessi kommenteerib. 
Ta vaimustub siiralt nooremate aktivistide lugu-
dest ja sellest, kuidas mõned akadeemilised femi-
nistid on väga selge artikulatsiooniga. Kui trans-
kriptsioone loen, pean aeg-ajalt tagasi salvestuste 
juurde minema, et transkribeeritud teksti mõista 
– alati see ei aita, sest mind huvitavat lausekatket 
summutavad argielu müra ja muud situatsiooni-
helid, mis moonutavad välja öeldud sõnu tund-
matuseni. Mõned sõnad lihtsalt kaovad ja ka 
mälusopist ei õnnestu neid taastada. Olles trans-
kribeerimisprotsessi kaasanud naised, kes peavad 
end pigem feminismikaugeks, püüdsin vältida 
anonüümsuseprobleemi (akadeemiaga seotud 
inimesed oleksid neist intervjueeritavatest paljud 
lihtsalt ära tundnud), kuid tulemuseks on selge 
äratundmine, kui paljud asjad selles diskursuses 
on minu jaoks iseenesestmõistetavad. Tuntud 
akadeemiliste autorite nimed ja kohanimed, 
erinevad aktivistide rühmitused, mõisted, väl-
jendid, mis asjaga mitte seotud kõrvadele kostu-
vad millegi täiesti ootamatuna. Feministide keel 
on kohati nagu salakeel, mille mittemõistmine 
viib täiesti uute assotsiatsioonideni, mis vihja-
vad akadeemilise ja mitteakadeemilise maailma 
vahel laiutavale lõhele.

Loomulikult pole lääne feministlike ideede 
ja teooriate mõju Eesti kontekstis ainus femi-
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nistiks kujunemist mõjutav faktor. Mitmed nii 
akadeemilised kui ka end pigem aktivistina 
identifitseerivad feministid mainivad varajast 
„teistsugune“ olemise tunnet ja elukogemust 
kui olulist tõukejõudu, mis viis nad feminis-
mini. Nagu üks intervjueeritav nentis, märga-
takse ju ikka eelkõige seda, „mis on oma ihule 
kõige lähemal“ (2) ja seetõttu peab ta oma 
feministiks kujunemisel oluliseks üliarenenud 
õiglustunnet, mis tekkis kasvades üles eestla-
sena Kohtla-Järvel, kus ta muutus eriti tundli-
kuks erinevate sotsiaalse ebaõigluse vormide ja 
identiteedikategooriate suhtes. Ta nimetab seda 
kogemust isegi mingis mõttes „feministiks saa-
mise kooliks“, ehkki tähelepanekud ühiskonnas 
levinud liiga kitsaste soonormide kohta tekkisid 
hiljem. Üks intervjueeritav, keda võib pidada 
tänases kontekstis aktivistiks, rääkis isiklikust 
kogemusest vägivalla ja ebavõrdsusega, mida 
ta üles kasvades ümberringi tajus. See koge-
mus sai tema jaoks feministiks kujunemisel 
määravaks, ehkki 1990-ndate keskel teisme-
line olles seostas ta feminismi mõistet eelkõige 
ambitsioonikate kunstiprojektidega ja tunne, 
et feminismi kasutatakse oma ambitsioonide 
teostamiseks ja karjääri tegemiseks, tõukas teda 
esialgu feminismist pigem eemale. Personaalne 
diskrimineerimise ja ebaõigluse kogemus on 
olnud oluline eelkõige nn. teise laine lääne femi-
nismi kontekstis, kus isiklikust sai poliitiline. 
Loosungit  „isiklik on poliitiline“6 kasutati laial-
daselt Ameerika Ühendriikides 1960-ndatel ja 
1970-ndatel feministlikel protestiaktsioonidel 
ning teadlikkuse tõstmise gruppides, kus naised 
lõid seose isikliku kogemuse ja laiema konteksti 
vahel, millest kasvas omakorda välja motivat-
sioon poliitiliseks tegevuseks.

Samas ilmneb mitmest intervjuust, et isik-
liku valusa kogemuse olemasolu ei ole feminis-
tiks saamise puhul tingimata vajalik:

Inimesed on erinevad ja see veendu-
mus peab tulema mingi kogemuse [kaudu] 
ja mõnedel inimestel on see personaalne 
kogemus. Kui kusagil vastu hambaid said ja 

pärast seda pöördusid feminismi. Aga minu 
jaoks oli vaja lihtsalt seda, et ma sellest aru 
saaksin. (3) 

Ühelt poolt on vaja teemast arusaamist ja 
teiselt poolt empaatiavõimet. Politiseerumise 
protsess on seega väga individuaalne ja samas 
mõjutab seda selgelt ka avalik ruum ja üldised 
hoiakud:

Minu meelest on ka see, kui mõningad 
ajakirjanikud lähenevad, et noh, et aga te 
tegelete sellise teemaga, et kas teil on endal 
olnud mingid väga valusad kogemused? Sul 
ei ole vaja endal mitte mingisugust koge-
must omada, piisab sellest, et sa teed nagu 
silmad lahti .. [kui] teiste inimeste mured ja 
valusad kogemused lähevad sulle korda. (8)

Mitmed intervjueeritavad tõid välja peresu-
hete dünaamika, mis on nende arusaamu soo-
suhetest oluliselt mõjutanud ja loonud pinnase 
feministlikele ideedele vastuvõtlikuks muu-
tumisele. Mõned intervjueeritavatest nimeta-
sid olulise mõjutajana traditsioonilisi soorolle 
perekonnas, aga konkreetsemalt ka isa, kelle 
domineeriv käitumine tundus väikesest peale 
ebaõiglane ja tekitas trotsi levinud patriarhaalse 
peremudeli suhtes. Ka vastupidine kogemus 
on toiminud sarnase tõukejõuna – nõudlik isa, 
kes tütrest alati iseseisvat inimest kasvatada 
püüdis, soodustas iseteadlikku hoiakut või näi-
teks toetav isa, kes tegeles nõukogude aja kohta 
erandlikult palju lastega, mõjus laiemas ühis-
konnas levinud normide juures niivõrd terava 
kontrastina, et see pani soosuhetele üle sügava-
malt mõtisklema. 

Intervjueeritavad mainisid ka ülikoolis 
kogetut kui olulist mõjutajat feministiks kuju-
nemisel. Näiteks kirjeldas üks intervjueeri-
tav 1980-ndate Tartu ülikooli atmosfääri, kus 
naistele oli omane „emane olek“ – paljud said 
varakult lapsi ja ei olnud väga intellektuaalselt 
orienteeritud, sest naistelt seda ei oodatudki. 
Kõrgete intellektuaalsete ootustega sellisesse 
keskkonda sattumine tekitas üksjagu vastuseisu 
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üldlevinud hoiakutele ja häälestas sõjakaks, 
sest ka õppejõududel olid naistudengitele väga 
kitsad ootused, mida ilmselgelt ei varjatud. See 
näiteks inspireeris kaastudengitega koos kir-
jutama manifesti „Eneseteostus mitte ainult 
alakeha kaudu“. Feministlikust hoiakust sai res-
surss, mis võimaldas sotsiaalsetele ja kultuurilis-
tele normidele vastu hakata, ehkki feminismist 
kui poliitilisest liikumisest tol ajal veel eriti ei 
räägitud. Selgelt tunnetatud käärid ideaalide ja 
elukogemuse vahel aitasid mõtlemist ja tegevust 
politiseerida. Hiljem 1990-ndate alguses Soome 
sattudes oli tal vastuvõtlikkus seal levinud femi-
nistlike teooriate suhtes eriti tugev ning see ins-
pireeris Eesti suunal neil teemadel kirjutama, 
kuna teistsuguses intellektuaalses ruumis viibi-
mine tekitas mõtteid, mis olid 1990-ndate Eesti 
kontekstis uued ja huvitavad. 

Ka üks 1990. aastate alguses Tartu ülikoolis 
käinud intervjueeritav tõi välja selle, et ülikoolis 
olid väga levinud seksistlikud hoiakud ja silma 
hakkasid tollase rahvusliku liikumise varjukül-
jed, mis olid tema hilisemal feministiks kujune-
misel oluliseks impulsiks, eelkõige püüd taas-
elustada varasemat 1930. aastate Eesti mentali-
teeti ja sooideoloogiat, mille järgi „tõeline“ Eesti 
naine ja „tõeline“ Eesti mees peaksid käituma. 
Selline üldlevinud konservatiivne rahvuslik 
meelsus kinnistas temas ka liberalistliku maa-
ilmavaate, mille kohaselt on indiviid tähtsam 
kui rahvuskollektiiv ja „pole oluline, mis soost 
see indiviid on ja mis rahvusest on ja milline on 
tema seksuaalne sättumus ja nii edasi – tema 
üle tuleb otsustada sisu järgi“ (2). Tolleaegses 
ülikoolis läks feminismi sõna küll hoolimata 
laiema teoreetilise arusaama puudumisest juba 
käibele, kuid, nagu sama intervjueeritav väitis, 
„toodi [sõna „feminism“] kõige aktiivsemalt 
kasutusse  just nimelt meestudengite poolt kui 
sellise hirmutava asjana“ (2), seda hakati kohe 
kiiresti „madaldama ja kasutama mingisuguse 
tondijutuna, mis siis, et teda [feminismi] ei 
eksisteerinud loomulikult“ (2).

Mitmest intervjuust 1990-ndatel aktiveeru-

nud feministidega jäi kõlama mõte, et „antife-
minism on tulnud [Eestisse] raudselt enne, kui 
üldse feminism sai tekkida“ (2). Nagu väitis üks 
intervjueeritavatest, on vaja mingit stiimulit, et 
ennast avalikult teadlikult feministina posit-
sioneerida, ja ta peab end üheks heaks näiteks 
just nendest, kes on tulnud feminismini läbi 
antifeminismi: „kuna Eesti kontekstis oli femi-
nismi üle ilkumine nii tugev ja minus tekitas 
huvi feminismi vastu, ma julgen tugevalt öelda, 
kaks inimest. Üks neist on Priit Pullerits ja teine 
on [üks õppejõud] ja seda tänu oma täiesti stii-
hilisele ja irratsionaalsele antifeminismile“ (3). 
Need antifeministlikud hoiakud tekitasid huvi, 
miks feminism neid inimesi nii ärritab, miks see 
ajab neid nii kohutavalt raevu? Eesti konteksti 
kõrval tundus eriti kontrastne USA-s õppimise 
kogemus, kus feminism tundus olevat „nor-
maalne maailmavaade“:

Mul olid väga head õppejõud, kes aitasid 
mind ennast teemasse sisse lugeda, olid väga 
toetavad, ilma et keegi käituks nagu need 
hüsteerilised feministid, keda Priit Pullerits 
kusagil nägi. Ma ei tea, kus. See on kohutav: 
see, et minu reaalsus ja see reaalsus, mida 
heietas Priit Pullerits Eesti lugejaskonnale, 
ei langenud omavahel mitte milleski kokku. 
Feminism ühes kohas oli normaalne, elu-
terve, poliitiline, enesekriitiline mõtlemis-
viis ja teises kohas oli see mingi hüsteeriline 
tugimäng, mille vastu siis sai kaitsta ennast 
igasuguste muutuste eest. Ja need kaks asja 
ei olnud minu jaoks .. Ühe maailma osa 
ma tahtsin olla ja teise maailma osa ma ei 
tahtnud olla. Ja see kitsarinnaline, väga 
piiratud mõtlemisega ja väga piiratud ana-
lüüsisooviga ühiskond nagu Eesti. [---] See 
tuleb sellest, kuivõrd empowering on sattuda 
feminismihuvilisena konteksti, kus see on 
domineeriv mõtlemisviis. Või noh, kas just 
domineeriv, aga et ka need inimesed, kes 
otseselt ei tegele feminismiga, suhtuvad sel-
lesse respektiga kui millessegi normaalsesse. 
(3)
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Ehkki Eestis avalikult nähtavamal kohal 
olevad feministid, kes on peamiselt seotud aka-
deemiaga, aga ka kunstivaldkonnaga, jõudsid 
1990-ndatel feminismi juurde peamiselt  teoo-
ria kaudu ja intellektuaalse huvi sotsiaalsete 
protsesside kriitilise mõtestamise vastu, mitte 
aktivismi kaudu, mis lähtub eelkõige isikliku 
kogemuse politiseerimisest, on ometigi mär-
kimisväärne, et neist said siiski mingis mõttes 
feministlikud aktivistid, kes võtsid ajakirjandu-
ses soolise ebavõrdsuse teemadel sõna või keda 
on kaasatud riiklikul tasandil soolise võrdõigus-
likkuse temaatikat puudutavatesse debattidesse 
alates 2000. aastate alguses. Samamoodi saab 
lugeda akadeemiliste feministide õpetamistööd 
aktivistlikuks ja pikka aega on see Eesti kon-
tekstis olnud ainus feministliku aktivismi vorm: 
teadlikkuse tõstmine üliõpilaste hulgas. See on 
akadeemiliste feministidel olnud oluliseks mis-
siooniks:

Ma ei ole see tulihingeline ja kirglik 
eksole, kes võtab punase lipu ja läheb leh-
vitama, aga just nimelt, et minu eesmärk 
on olnud seletada, et see on hästi mõistlik 
maailma nägemise viis. Mulle tundus olevat 
imelik, kui ma ei õpeta seda üliõpilastele. (3)

Samas neid olukordi, kus teemaks on soo-
line võrdõiguslikkus, ei pea päris mitmed aka-
deemilistest feministidest aga väga feministli-
kuks: feminism „väga kontrastselt seisab teises 
nurgas kui need soolised võrdõiguslikkuse 
kampaaniatest tulnud koolitused“ (3). 

Käärid kriitilisema feministliku mõtte ja 
nn. soolise võrdõiguslikkuse diskursuse vahel 
on sama ilmsed Eesti kontekstis nagu ka mujal 
Euroopa Liitu kuuluvates Ida-Euroopa riikides, 
kus Euroopa Liidust sai alates 1990-ndate lõpust 
alates peamine tõukejõud soolise võrdõiguslik-
kuse temaatika tutvustamisel ametlikku diskur-
susesse ja riigi süsteemidesse. Nagu Regulska 
ja Grabowska on osutanud, viis see olukorrani, 
kus paljud feministlikud aktivistid ja naiste 
õigustega tegelevad mittetulundusühingud Ida-

Euroopas võtsid omaks „võrdõigus-feminismi“ 
positsiooni, mille põhirõhk on liberaalsel indi-
vidualismil, mis mõistab võrdsust kui indi-
viidide võrdõiguslikku kohtlemist hoolimata 
erinevustest (2013, 152). Kuna avalikkuses sai 
sellest liberaalfeministlikust diskursusest see-
tõttu kõige nähtavam sooteematikat puudutav 
diskursus, mida paljud akadeemilis-aktivist-
likud feministid Eestis tundsid kohustust ja 
vajadust toetada, on Eestis, ka akadeemilises 
kontekstis, siiani suurema tähelepanuta jäänud 
positsioonid, mis on kriitilised sellise pigem 
neoliberalistlikke positsioone toetava retoorika 
iseenesestmõistetava omaks võtmise suhtes.

Ka need feministid, kes on soolise võrdõi-
guslikkusega aktiivsemalt riigi tasandil tege-
lenud, osutavad momentidele, mis tunduvad 
lääne feminismi ajaloo kontekstis paradoksaal-
sed. Näiteks räägib üks intervjueeritav:

Kui ma seal [soolise võrdõiguslikkuse 
büroos] olin, siis minu jaoks oli hästi reaal-
seks asjaks see, et riik oligi justkui ainus eest-
kõneleja, et mul ei olnud mingit tuge [---] 
kodanikuühiskonna poolt ja see ajas mind 
nii närvi aeg-ajalt, et noh meil oli nii palju 
asju või teemasid, mingisugustest eelnõu-
dest kuni ma ei tea milleni välja, kus meil oli 
vaja seda, et nagu à la naised [---] teie peate 
tegema. (9)

Sama intervjueeritav mainib ka, et hooli-
mata Eestis eksisteerivatest naisorganisatsiooni-
dest, tundus talle, et „see ei ole normaalne, et sul 
kogu seda naiste õiguste agendat push’ib min-
gisugune riigiasutus“ (9). Naisorganisatsioonid 
Eestis on jäänud avalikkuses pigem tagasihoid-
likumale positsioonile ja probleemiks on olnud 
ka see, et „neid ühendas [---] see, et nad olid 
naised, aga mitte [---] huvi soolise võrdõigus-
likkuse või feminismi vastu“ (9). Nagu Walters 
ja Haahr on väitnud, on Ida-Euroopa naiste 
õigustega tegelevad organisatsioonid põhili-
selt keskendunud naistele, et mõjutada neid 
võtma omaks teatud subjektipositsiooni, mille 
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Euroopa Liidu demokraatlik projekt on neile 
ette näidanud (2005, 143). Sugu mängib siinko-
hal seega instrumentaalset rolli ja fookus on eel-
kõige liberaalsel nn. võrdõigus-feminismil, mis 
eelistab kõiki erinevusi pigem maha suruda, et 
pakkuda kõigile indiviididele võrdseid võima-
lusi hoolimata soost. See positsioon ja võrdsuse 
retoorika võimaldab aga jätta arvesse võtmata 
fakti, et enamasti on just erinevused need, mil-
lele tuleks tähelepanu pöörata, ehk teisisõnu, 
omavahel läbipõimunud sotsiaalsete kategoo-
riate intersektsionaalsus läheb kaduma.

Samas leidis üks teine intervjueeritav, kes on 
pikalt sooküsimustega riigi tasandil töötanud, 
et feminismi ja soolist võrdõiguslikkust ei saa 
ka liiga selgelt teineteisest eristada või pidada 
soolist võrdõiguslikkust „mitte piisavalt femi-
nistlikuks“, nagu see akadeemilistel feministidel 
tavaks on:

Minu jaoks on need nii läbipõimunud 
alati olnud. Ja ma ei kujuta ette, et inimene 
tegeleb soolise võrdõiguslikkusega ja ei ole 
feminist. Ma nagu ei näe seda .. Üldiselt, 
mul on väga ammu olnud ka see, et üldse 
inimene, kes kuidagi tajub seda, mis ühis-
konnas toimub, kui ta seda võimalikult 
adekvaatselt teeb ja talle see läheb korda, 
siis ta on arvatavasti feminist. Seda ma nagu 
mäletan küll, olen ammu juba rääkinud 
nende teiste Eesti feministidega, et .. et kas 
on võimalik üldse olla mitte-feminist mehel 
või naisel, kui seal on selline sotsiaalne närv 
olemas, et kui ta näeb, mis toimub, ja kui 
talle see läheb korda. (8)

See märkus osutab selgelt ka sellele, et enda 
feministina identifitseerimiseni jõudmiseks on 
vajalik teatud poliitilise tundlikkuse ja sotsiaalse 
närvi olemasolu. 

Tulles tagasi feministide suhtumisse soolise 
võrdõiguslikkuse temaatikasse juurde, tuleb 
märkida, et viimasel ajal on ringlema hakanud 
ka nn. riigifeminismi termin, mida osa interv-
jueeritavatest tajub pigem negatiivsena, kuna 

näib, et riigi tasandil soolise ebavõrduse teema-
dega tegelemine justkui lihvib feminismi radi-
kaalsemad nurgad pehmemaks. Samas räägib 
üks intervjueeritavatest:

Eks ta ikka on feminism, need ideed ja 
põhiideed ja see, millest ta välja arenenud 
on ja tegelikult ma saan aru, et see riigifemi-
nism on sisuliselt Euroopa Liidu ametliku 
soolise süvalaiendamise kohalik versioon 
või väljund või response sellele. Omamoodi 
vastus sellele niivõrd-kuivõrd meil asjadega 
ollakse valmis tegelema ja mina ei näe min-
gisugust probleemi selle feminismiks nime-
tamisel. Minu meelest on see suurepärane, 
kui feminism muutub osaks ka ametlikust 
ideoloogiast, sest tegelikult on ta seda juba 
olnud – juba sellest hetkest alates, kui nais-
tele anti valimisõigus. Koos kõikidele, sellest 
hetkest alates tegelikult, de facto, on olnud 
teatud feministlikud ideed osa riigi rahvusli-
kest ideedest. Ma ei näe siin konflikti – mui-
dugi ma saan aru, kui teatud üks radikaal-
set, sotsiaalset ja ühiskonnas sotsiaalseid ja 
muid muutusi nõudev liikumine ja mõte ja 
kui ta jõuab võimu tasandile, on selge see, 
et ta on muutunud, ta on etableerunud, 
kindlasti on kõvasti nuditud ja kohandatud, 
mugandatud. (2)

See küsimus vajab kahtlemata Eesti kon-
tekstis lähemat analüüsi. Intervjuudest jäi selge 
mulje, et oleme Eestis feminismiga jõudnud nn. 
välja korrastamise staadiumisse, mil erinevate 
feministlike positsioonide esindajad on asunud 
kriitilisemalt ja konstruktiivsemalt Eestis ole-
masoleva feminismi tugevuste ja nõrkuste, 
võimaluste ja pimekohtade üle arutama. Nagu 
osutasid end näiteks vasakradikaalse või vegan-
feministina positsioneerivad intervjueeritavad, 
on feminismi, eriti Eestis enim kanda kinnita-
nud liberaalse feminismi kuvandi kaitsmine ja 
püüd seda pidevalt ainult normatiivselt positiiv-
ses valguses näidata pikemas plaanis lühinägelik 
ja edasiliikumist takistav. 
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Kes räägib ja keda võetakse 
kuulda?
Üks läbiv teema, mis seostub sellega, kelle 

hääl on Eestis kõige rohkem kuulda ja mis tuli 
jutuks peaaegu kõigis intervjuudes, oli Eesti 
feministliku mõtte ja hoiaku seostamine aka-
deemilisuse ja elitaarsusega. Intervjueeritud 
feministide reflektsioonide taustal võib väita, 
et kõige nähtavamal kohal olev feministlik sub-
jekt Eestis on ilmselgelt kõrgharitud keskklassi 
kuuluv eesti keelt emakeelena rääkiv naine. 
Seega näib feminism Eestis esindavat mingis 
mõttes väga väikest kildkonda ja see tingib 
olukorra, kus esindatakse eelkõige selle väi-
kese kildkonna huve, ehkki otseselt ei saa alati 
tõmmata võrdusmärki selle kildkonna isiklike 
identiteetide ja teemade vahele, millega nad 
tegelevad. Kuid sellest hoolimata on üldlevinud 
tendents ka feministide hulgas näha feminismi 
eelkõige intellektuaalse projektina, mis seostub 
eelkõige teatava haritusastme ja tinglikult öeldes 
ka klassipositsiooniga: „Minu puhul kindlasti 
on feminism elitaarne. Ma ei tea Eestis mitte-
elitaarset feminismi.“ (3) Osa intervjueeritavaid 
mainis ka, et feminismi elitaarsuse kuvandi 
puhul on tegu paratamatusega, kuna teatavat 
elitaarsust peetakse omaseks mistahes intellek-
tuaalsele liikumisele. Sama intervjueeritav lisas:

Aga ma arvan, et ta on seda igal pool vei-
dikene. Mina muidugi, olles akadeemiline 
feminist, olen eriti elitaarne [---]. Paraku. 
Need, kes ennast feministina identifitseeri-
vad tüüpiliselt [---] on suhteliselt akadeemi-
liselt haritud, nad on sotsiaalselt hästi posit-
sioneeritud, nad tunnevad ennast piisavalt 
kindlana, et olla feministid. See on jälle see 
sama põhjus, kuidas Eestisse feminism tuli. 
Ta ei ole rohujuuretasandi aktivism esma-
selt. (3)

Elitaarsuse küsimuses esinevad feministide 
hulgas ka teatavad generatsioonilised ja maa-
ilmavaatelised erinevused. Samas on üks asi 

intellektuaalne elitaarsus, mis räägib emant-
sipatsioonist, aga keeles, millest paljud aru ei 
saa, ja teine asi on privileegipimeduse küsimus. 
Akadeemilised feministid pole kindlasti klassi-
pimedad ega tihti ka ise majanduslikult mitte 
väga heal järjel olevad. Samas on huvitav see, 
et akadeemilises kontekstis pole näiteks majan-
dusliku ebavõrdsuse küsimustele väga palju 
tähelepanu pööratud, rääkimata kapitalismi 
kriitikast, mis lääne kontekstis on kriitilisemate 
feminismi suundade kindlaks alustalaks.

Noorema generatsiooni radikaalsemad 
esindajad, kes end pigem aktivismi ja vasak-
poolusega seostavad, on kriitilised nn. Woolfi 
grupi7 feministide suhtes, kes Facebookis 
aktiivselt sõna võtavad ja keda nähakse pigem 
privileegipimedate liberaal-feministidena: „On 
tekkinud [---] hästi jämedalt öeldes [---] hete-
ronormatiivsete feministide eliitklubi. Eestla-
sed, keskklass, heterod, [---] haritud, kes on 
üsna intersektsionaalsuspimedad.” (10) Mitmed 
intervjueeritavatest leiavad ka, et Woolfi grupis 
toimuvad diskussioonid on algelised ja sealne 
mõttekäik läheb kohati nii „puusse“:

Tekib mingi selline tänava-feministlik 
retoorika, aga ma ei arva, [---] et professo-
rid erinevates Eesti ülikoolides, kes tegelevad 
sellega [feminismiga], et nad peavad kuidagi 
olema .. nende tööd mõistetavad igale selli-
sele Facebooki-kogukonna tegelasele. (8)

Seega ühest küljest seostub see feminismi 
elitaarsuse diskursus lõhega, mida tajutakse 
akadeemilise ja nn. tänava-feminismi vahel 
(ehk „professionaalsete“ ja „mitte professio-
naalsete“ feministide vahel), aga teisest kül-
jest on seal ka teatav element, mis osutab, et 
suurem lõhe on feministidest naiste ja mitte-
feministidest naiste vahel. Ühelt poolt on see 
lõhe paratamatu ja ei saa öelda, et näiteks aka-
deemilised feministid peaksid oma teoreeti-
lise töö täiesti kõrvale jätma või seda kuidagi 
vähem abstraktseks või vähem teoreetiliseks 
mugandama. 
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Teiselt poolt on aga oluline, et akadee-
milised feministid, kes teooriat edasi viivad, 
oleksid järjekindlalt tundlikumad teemade 
suhtes, millele nad enim tähelepanu osutavad 
nii teadlikult kui ka alateadlikult, ja milliseid 
barjääre need valikud võivad tekitada, keda 
need tähelepanu alt kõrvale jätavad või kelle 
häält vaigistavad. Nagu üks intervjueeritava-
test osutas: 

See võiks olla ka päris huvitav nagu, 
ütleme, palud akadeemilistel feministi-
del korraks tulla oma kingadest välja ja 
mõelda nagu, kuidas sa räägid feminis-
mist inimestega, kes midagi ei tea ja on 
selle suhtes võib-olla vaenulikud [---] Ma 
arvan, et seal tuleb muuta keelt ja muu-
hulgas ka suhtumist ja hoiakut. Aga keelt 
– muuhulgas ka eesti-vene .. (4)

Sama intervjueeritav toob välja kolm 
momenti, mis on tema arvates olulised femi-
nismi elitaarsuse aura hajutamisel: rahvuse 
privileegi küsimus, klassiteema ja see, kuidas 
feminism ja antikapitalism on Eesti konteks-
tis täiesti üksteisest lahku kasvanud. Need 
on teemad, millele akadeemilised feministid 
Eestis on kahetsusväärselt vähe tähelepanu 
pööranud. Ka üks alates 1990-ndate keskelt 
peamiselt kunsti valdkonnas tegutsev feminist 
osutas, et Eestis ei tegeleta piisavalt klassivõit-
lusega, seda nii akadeemilisel kui mõnevõrra 
ka aktivistlikul tasandil. Tema peab enda jaoks 
väärtuslikemaks feministiks kasvamise koge-
museks supermarketis töötamist, kus ta tajus 
teravamalt kõiki neid erinevaid tasandeid, mis 
ühes supermarketis selgelt nähtaval on: või-
musuhted juhtide, kassapidajate ja erinevate 
klientide vahel, kellega kokku puututakse. 

Samal ajal, kui tuleb nentida feminismi 
teatavat elitaarsust Eestis, tahan ka kohe asuda 
erinevate intervjuude põhjal seda tunnet 
ümber lükkama. Ühelt poolt on ohtlik jätta 
osutamata, et feminism Eestis on tähendanud 
teatud elitaarset positsiooni, kuid samavõrra 

ohtlik on ka luua muljet ühtsest essentsiali-
seerivast elitaarsest positsioonist ja jätta osu-
tamata erinevustele nende erinevate naiste 
positsioonides ja hoiakutes, kes end feminis-
tina identifitseerivad. Need on paradoksid, 
millega me elame.

Siinkohal on veel palju mõtte- ja analüüsi-
tööd teha, millega käesolev artikkel vaid algust 
tegi. Kui vaadelda kogutud lugusid lähemalt, 
siis kahtlemata jääb Eesti feministidest mulje 
kui ääretult mitmekülgsetest, ehkki fragemen-
teeritud, aktiivsest mõtlejaskonnast, kes on 
jõudnud feminismini väga erinevaid teid pidi 
ja kelle isiklikud lood feminismist on kokku 
põimunud kultuuriliste ja ajalooliste narratiivi-
dega, meie kollektiivse mäluga. Need lood on 
samuti mõjutatud perekondlikust ja haridus-
likust taustast ning isiklikust elukogemusest. 
Isikliku elu faktorite ning sotsiaal-poliitilise ja 
kultuurilise konteksti koosmõju loob ja aren-
dab indiviidi võimet, aga ka tahet reageerida 
kriitiliselt ühiskonna normatiivsetele ootustele. 
Selles mõttes ei erine Eesti feministide lood 
teistest kontekstidest pärit feministide oma-
dest. Ent vaid osast naistest saavad feministid ja 
ainult mõnest neist saavad aktivistid.

Kuidas rääkida feminismist 
Eestis teisiti?
Mõeldes nende feministide kujunemisloole, 

kellega selle projekti käigus vestlesin, ja ka 
naistele, kes end pigem feministiks ei nimeta 
(kuid kel on vägagi feministlikud tähelepane-
kud, küsimused ja probleemid), tuleb nentida, 
et ehkki feministlikku mõtet ja praktikaid on 
Eesti kontekstis siiani mõjutanud globaalsed 
akadeemilised ja aktivistlikud teadmised, on 
feminism Eestis samal ajal jäänud väga Eesti-
keskseks ja ka teatud sotsiaalse grupi keskseks. 
Vähe tuuakse paralleele teiste Ida-Euroopa 
riikidega või mõeldakse väljapoole Euroopa 
Liidu soolise võrdõiguslikkuse poliitikaga 
seonduvast. Eesti feminismi peamine fookus 
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on senini olnud Lääne-Euroopa ja peamised 
arengusuunad on olnud tugevasti mõjuta-
tud Eestis kanda kinnitanud antifeminismi, 
rahvusluse, neoliberalismi ja Euroopa Liidu 
retoorika segust. See on üks enesereflektsiooni 
koht Eesti feministidele.

Kuna transnatsionaalsed mõjutused on 
tänapäevaks möödapääsmatud igal pool maa-
ilmas, jääb minu jaoks üheks põhiküsimuseks 
see, kuidas pöörata tähelepanu kohaliku ja 
transatsionaalse tasandi vahelistele suhetele. 
Kuidas mõtestada kohalike tingimuste ja 
vastupanupraktikate arengut? Kuidas respek-
teerida materiaalseid ja kultuurilisi erinevusi 
feminismi erinevates vormides? Mu intuit-
sioon ütleb, et seda on võimalik teha analüü-
sides, kuidas soo-, rassi- ja klassisüsteem ühes 
kohas on poliitiliselt ja majanduslikult seotud 
teise koha soo-, rassi- ja klassisüsteemiga. Me 
peame mõistma, kuidas feminism kohalikul 
tasandil on välja kujunenud tihedalt seotuna 
globaalsete süsteemidega, mida tuleb aga 
omakorda mõista nende kohalikus värvingus. 
Selleks aga peame tundma oma lugusid – oma 
feministlikku mõtte ja liikumise ajalugu – 
senisest paremini.

Ergutaksin lugejaid siinkohal lähemalt 
mõtlema nende lugude poliitikale, mida femi-
nismist räägime. Millised need lood on? Kust 
need lood tulevad? Kellele need kuuluvad? 
Kuidas need erinevatele inimestele erinevaid 
tähendusi loovad? Milliseid maailmu või maa-
ilmas olemise viise nad eeldavad ja lubavad? 
Milliseid võimusuhteid nad soodustavad? Kes 
on pildil ja kes jääb nähtamatuks? Kes on hää-
lekam, kelle sõna maksab? Seda tuleks küsida 
nii Eesti feminismi kontekstis kui ka laiemalt 
globaalsele feminismile mõeldes. Ja sellega 
seoses: kuidas leida viise, mis aitaksid feminist-
likke kujutelmi artikuleerida teistmoodi, ilma 
peavoolu feministliku teooria genealoogiaid 
taastootmata? Kuidas sõnastada mõisteid ja 
vaatepunkte, mis oleksid paremini kooskõlas 
Ida-Euroopa geotemporaalse reaalsusega? 

Märkused
1 Lisan siin ja edaspidi põhiteksti vahele nn. vabamas 

vormis kirjutatud vinjette, mis minu jaoks toovad 
esile neid teadustöö tegemise aspekte, mis tavaliselt 
artiklisse ei jõua. Selliseid uurimisprotsessi aspekte 
on nimetatud nn. peidetud etnograafiaks (Blackman 
2007) ja nende peidetud momentide nähtavaks tege-
mine võib avada väga olulisi tahke selles teemas ja 
intervjueerimise protsessis. Loodan, et selliste frag-
mentide sissetoomine ja põhiteksti vahele paigu-
tamine aitab tuua kontrastiks kõrvale teistsuguseid 
lugusid ja teistsuguseid hääli, mis on vägagi osa 
feminismi loost Eestis, kuid mis muul moel esile 
ei pääse. Need lood jooksevad minu jaoks paral-
leelselt põhilooga, need said ootamatult osaks minu 
põhiloost ja neid välja jätta tundus eetiliselt proble-
maatiline. Nn. empiiriline maailm toimis siinkohal 
positiivse ärritajana ja tuletas meelde, et akadeemili-
ses uurimuses pole eetiliselt võimalik tekitada piire 
pärismaailma ja selle objektiivse maailma vahel, 
mida traditsioonilises teadustöö protsessis püütakse 
konstrueerida.

2 Robyn Wiegman analüüsib oma raamatus „Object 
Lessons“ (2012) nn. identiteedil põhinevate akadee-
miliste distsipliinide (naisuuringud, queer-uuringud, 
valgesuseuuringud, ameerika uuringud) teoreeti-
lisi raamistikke ja mõisteid ning küsib, mida oleks 
õppida nende distsipliinide või nn. väljade organi-
seerimise põhimõtetest, eriti sellest, kuidas need 
distsipliinid suhestuvad oma uuringuobjektidesse. 
Nende uuringuobjektide lähem vaatlemine aitab 
paremini mõista nii distsipliini ennast kui ka afekte, 
mis neid distsipliine motiveerivad. Väljakujutus on 
tema käsitluses „afektiivne jõud, mis loob mingi 
välja psüühilise elu“ (Wiegman 2012, 14). Femi-
nismiuuringute väljakujutus on siiani jäänud pigem 
läänekeskseks ja Ida-Euroopa feminismi nähakse 
pigem ajas mahajäänuna.

3 Rinnahoidjad olid selles protestiaktsioonis vaid üks 
ese teiste hulgas, mida protestijad sel päeval kaasa 
võtsid, näitlikustamaks, kuidas meeste poolt domi-
neeriv ühiskond on kehtestanud naistele väga kitsad 
ilunormid, ja protesteerimaks missivõistluste vastu, 
mis on seotud kapitalismi, sõja ja rassismiga. Rin-
nahoidjaid tegelikult ei põletatud, vaid need visati 
koos teiste naiselikkusega seotud esemetega „vaba-
duse prügikasti“. Ent „rinnahoidja põletajate“ imidž 
kleepus feministidele külge kui sümbol, mille kaudu 
oli meedias lihtne tembeldada naisi triviaalsete küsi-
mustega tegelejateks.

4 Saade on järelkuulatav siit: http://r2.err.ee/v/helle-
rudi/archive/1fdd5eb6-57d7-44f6-b59e-00d5bcc-
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d0eca/nele-laos-ja-aet-kuusik-feminismist-nuudis-
ajal.

5 Tuleb ka märkida, et „Ida-Euroopa“ on valgustus-
ajast pärit Lääne-Euroopa filosoofilistes diskursus-
tes loodud termin (Wolff 1996), mida on keeruline 
üheselt mõista kontekstis, kus on võimatu tõm-
mata stabiilseid piire Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, 
Aasia ja Lääne-Euroopa vahele. Järgin siinkohal 
mitmete autorite (Naples, Desai 2002; Regulska, 
Grabowska 2013) ettepanekut aktsepteerida maa-
ilma regioonide kategoriseerimist Esimeseks, Tei-
seks ja Kolmandaks Maailmaks ja lugeda teiseks 
maailmaks – ja tinglikult Ida-Euroopaks – regioon, 
mis kuulub endisesse Nõukogude Liidu blokki 
koos selle erinevate postsotsialismi vormidega.

6 Tuntud USA feminist Gloria Steinem on öelnud, 
et on võimatu kindlaks teha, kes esimesena loo-
sungi „isiklik on poliitiline“ välja mõtles, ning ta 
väidab, et samahästi võiks vaielda selle üle, kes 
mõtles välja fraasi „Teine maailmasõda“. Mitmed 
allikad viitavad ka Carol Hanichi esseele „Isiklik 
on poliitiline“, mis ilmus antoloogias „Märkmeid 
teisest aastast: naiste vabastamine“ 1970. aastal, 
kuid tema enda väidete kohaselt panid esseele selle 
pealkirja hoopis toimetajad. Hoolimata segasest 
algusloost on sellest fraasist saanud feministliku 
liikumise jaoks oluline loosung, osutamaks naiste 
eraelulistele probleemidele (nt. kodutööd, juur-
depääs tervishoiusüsteemile, lähisuhtevägivald 
jne.) kui poliitilisele teemale ning seostele isikliku 
kogemuse ja laiemate sotsiaalsete ja poliitiliste 
struktuuride vahel.

7 „Virginia Woolf sind ei karda!“ on 2010. aastal 
loodud lugemisgrupp, mis algselt keskendus femi-
nistlikele ja queer-teoreetiliste tekstide arutelule. 
Sellest kasvas hiljem välja Facebooki grupp, kus 
peamiselt tehakse märkusi igapäeva šovinismi kohta 
ja mis on lühikese aja jooksul kasvanud väikesest 
queer-feministlikust lugemisrühmast mitme tuhande 
liikmega internetifoorumiks.
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Teisalt oli Nõukogude Eestil mõnevõrra 
eriline koht terves Nõukogude Liidus, vaata-
mata sellele, et Eesti sarnanes paljuski Läti ja 
Leeduga. Balti liiduvabariikides tervikuna oli 
totalitaarse süsteemi surve nõrgem kui üle-
jäänud Nõukogude Liidus nii stalinistliku 
perioodi lühiduse tõttu kui ka seetõttu, et Balti 
vabariike peeti „Nõukogude lääneks“, kus või-
maldati ülejäänud Nõukogude Liidust mõne-
võrra rohkem kultuurilise vastupanu allikaid 
(Lauk, Kreegipuu 2010, 187). Eesti kui iseseisva 
riigi kogemus kahe sõja vahelisel perioodil sar-
nanes Läti ja Leedu iseseisvuse kogemusega, 
samas oli Eestil kõige „läänelikuma“ vabariigi 
kuvand, arvestades Eesti majandust, geograafi-
list asendit (Soome lähedus, mis muutis Eesti 
avatumaks) ja ideoloogilist olukorda.2 On ka 
väidetud, et „Tallinn esindas Nõukogude Liidu 
piires läänemaailma“ (Gronow, Žuravlev 2012, 
121). Ka meediauurija Marek Miil on oma dok-
toritöös käsitlenud Eesti NSV-d teistest Nõuko-
gude Liidu liiduvabariikidest eristuvana Eesti 
ajaloolis-kultuurilise tausta ning geograafilise 
asendi tõttu (Miil 2014, 10).   

Eesti eripära(ne kogemus) mõjutas oma-
korda soolisi diskursusi, kus segunesid nõu-
kogulik soolise võrdõiguslikkukse retoorika, 
eestluse ideoloogia, läänelikud mõjutused, 
puritaanlikkus seoses seksuaalsuse ja naiseks 
olemise bioloogiliste aspektidega jpm. 

Eesti nõukogude perioodi kogemus kui 
„paigutunud teadmine“ (Haraway 1991) 
kuulub nende väikeste lugude hulka, mis paik-
nevad spetsiifilises lokaalses kontekstis (vt. 
Lyotard 1984; Lykke 2010, 133) ja seetõttu ongi 
Eesti kogemuse nähtavale toomine oluline. 
Selle kaudu on võimalik mõista Eesti eripära 
Ida-Euroopa riikide kogemuse kontekstis ning 
analüüsida soolisuse muutuvaid tähendusi eri-
nevates ühiskondlik-ajaloolistes kontekstides, 
testides ka lääne sooteooriate sobivust Ida-
Euroopa konteksti uurimisel.  

Artiklis käsitletakse soolisi diskursusi3 
Eestis nõukogude perioodil, keskendudes 

Soodiskursustest 
Eestis nõukogude 
perioodil1 

Eve Annuk
 

Sooküsimus oli Nõukogude Eestis vastu-
olulise tähendusega. Sooline võrdõigus-
likkus oli kommunistliku partei ideoloo-

gia lahutamatuks osaks, kuid see ei realiseeru-
nud tegelikkuses. Naistele olid küll garanteeri-
tud meestega võrdsed õigused, kuid ametliku 
võrdõiguslikkuse retoorika varjus säilitasid 
elujõu patriarhaalsed arusaamad ja tõekspi-
damised, seda eriti privaatsfääris, kus säilis 
traditsiooniline rollijaotus. Toimis ka sooline 
tööjaotus, sest sageli töötasid naised siiski tra-
ditsiooniliselt naiselikeks peetavatel aladel, s.t. 
püsis ametialane sooline stereotüübistamine 
ja ei vaidlustatud bioloogilistel ja psühholoo-
gilistel stereotüüpidel põhinevat „naiste töö“ 
ja „meeste töö“ eristamist. Ka meeste õigusi 
seoses kodu ja lastekasvatusega seadused ei 
toetanud (Narusk 2000, 52–53). 
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avaliku sfääri tekstidele, nagu ajakirjandus-
tekstid, ilukirjandustekstid ja populaarsed 
meditsiinitekstid. Vaatluse alla võetakse soodis-
kursus ajakirjas Nõukogude Naine, mis rõhutas 
ametlikke, s.t. kommunistliku partei seisukohti 
soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, ja kultuu-
riajalehes Sirp ja Vasar; mitmesugused popu-
laarsed meditsiinitekstid, mis kujundasid soolisi 
arusaamu kehast ja seksuaalsusest, ning ilukir-
jandusdiskursus, mille sooteema käsitlus 1970. 
aastate lõpul suhestus eelnevate diskursustega, 
neid võimendades või vaidlustades. Selline lähe-
nemine, mis arvestab erinevaid tekste nende 
ajaloolises kontekstis, avab soolisi diskursusi 
paremini kui kitsalt ühele valdkonnale kesken-
dumine. Soolised diskursused ei olnud homo-
geenne valdkond, selles oli erinevaid tasandeid 
ja kihistusi, mis olid üksteisega seotud ja mõju-
tasid üksteist. Neid erinevaid tekste omava-
hel kõrvutades võib saada ettekujutuse sellest, 
kuidas soolisust mõisteti, kuidas nähti naise ja 
mehe rolle ning naiste emantsipatsiooni. 

Nõukogude Eesti ajakirjandus ei olnud 
ainult „ideoloogiline ajupesu masin“, vaid 
pakkus inimestele ka seda, mille vastu nad huvi 
tundsid (Lauk, Kreegipuu 2010, 168). Selle sei-
sukoha valguses võib vaadelda ka ajakirja Nõu-
kogude Naine, mille teemadering muutus koos 
nõukogude ühiskonna muutumisega. Sooline 
kuvand Nõukogude Naises säilitas siiski suures 
osas oma põhiolemuse, mille järgi propagee-
riti soolist võrdõiguslikkust tööelu valdkonnas, 
samas kui privaatsfääri käsitleti traditsioonilise 
tööjaotuse (naise hooleks on kodutööd) valgu-
ses, mis reaalelus tõi endaga kaasa naiste topelt-
koormuse (vt. Narusk 2000, 52–53).            

Nõukogude perioodi soodiskursustel on 
olnud suur mõju tänapäeva Eesti soodiskursus-
tele. Nõukogude ühiskonna soolise võrdõigus-
likkuse retoorika on muutnud soolise võrdõi-
guslikkuse, aga laiemalt igasuguse võrdõigus-
likkuse mõiste tänase Eesti ühiskonna jaoks 
problemaatiliseks. Soolist võrdõiguslikkust 
seostatakse mõnikord nõukoguliku ideoloo-

giaga ja nähakse seetõttu negatiivses valguses. 
Seda hoiakut taastoodab näiteks meedia, kus 
soolise võrdõiguslikkuse temaatikat esitatakse 
mõnikord seostatuna nõukoguliku soolise 
võrdõiguslikkusega, mida omakorda nähakse 
ebaloomulikuna, „tõelisi soorolle“ eiravana. 
Samuti saab tänane neoliberalismi dominee-
rimine mõistetavaks nõukogude kogemuse 
kontekstis (mil seati esiplaanile kollektiivsus 
ja juhinduti plaanimajandusest) kui vastu-
reaktsioon sellele. See ei ole siiski ainult Eesti 
eripära, vaid samalaadset hoiakut soolise 
võrdõiguslikkuse suhtes võib leida ka teistest 
Ida-Euroopa postsotsialistlikest riikidest (vt. 
nt. Frunzᾰ, Vᾰcᾰrescu 2004).   

    

Soodiskursus ajakirjanduses 
Nõukogude perioodi erinevad ajajärgud 

märgistasid erinevalt ka avalikku diskursust, 
sh. soolist diskursust. Stalinistlik periood 
1940. keskelt kuni 1950. aastate keskpaigani 
tõi kaasa vajaduse ideoloogiliseks propagan-
daks ja seetõttu on selle perioodi avalikud 
tekstid vähese tõeväärtusega, s.t. nende teks-
tide faktoloogilisse tausta tuleks suhtuda krii-
tiliselt, samas ideoloogia esindajana saab sel-
liseid tekste vaadelda kui oma ajastu tõeseid 
dokumente (nõukoguliku retoorika kohta aja-
looalastes tekstides vt. nt. Vseviov 1999, 118). 
Alates 1950. aastate teisest poolest ideoloogi-
line kontroll nõrgenes mõnevõrra, kuigi kont-
roll ajakirjanduse üle säilis (Lauk, Kreegipuu 
2010, 172).     

1950. aastate teisest poolest alanud sula-
periood, mil toimus teatav (ideoloogiline) 
vabanemine eelkõige kultuurisfääris ja mida 
seetõttu on nimetatud ka kultuuriliseks libera-
lismiks (Lauk, Kreegipuu 2010, 173), kajastus 
ka ajakirjanduse teemaderingi avardumises ja 
käsitlusviisi teatavas inimlikustumises. Eesti 
ajakirjanduse arengu seisukohalt on sula-
perioodi peetud väga oluliseks, sest see või-
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maldas tekkida uuel, mittepropagandistlikul 
pressil, eelkõige kultuuriväljaannetes (Lauk, 
Kreegipuu 2010, 173). Stagnatsioon alates 
1960. aastate lõpust tõi endaga kaasa tugev-
neva ideoloogilise surve ja vajaduse sõnumi 
ridade vahele peitmiseks. M. Gorbatšovi või-
muletulekuga 1985. a. alanud perestroikaeelne 
ja -aegne periood lõi võimalused vabamaks 
teemakäsitluseks ajakirjanduses.   

Arvestada tuleks ka seda, et avalik sfäär 
ja info liikumine olid nõukogude ühiskonnas 
rangelt kontrollitud: eksisteeris tsensuur, raa-
matukogudes ja arhiivides olid erifondid jm. 
(vt. nt. Veskimägi 1996) ja tekste, eri nime-
tusi ilmus suhteliselt vähe, kuigi tiraažid olid 
suured. Igal ilmunud tekstil oli seega palju 
suurem mõju kui tänapäeva tekstirohkuse 
kontekstis. 

Nõukogude ühiskonna kontekstis on 
kasutatud modernsuse mõistet, viitamaks 
nõukogude ühiskonna teatavale „läänestu-
misele“ alates 1960. aastatest: linnastumise 
kasvule ja sellega seotud moodsa, s.t. linliku 
elulaadi levikule, mida toetas omakorda nõu-
kogude ühiskonna progressimüüt; samas on 
modernsust nähtud vastuolulisena nõuko-
gude majanduse kontekstis (vt. nt. David-Fox 
2015, 10‒13). 

Majanduslikku aspekti arvestades võiks 
nõukogude ühiskonda mõista plaanimajan-
duse põhimõtetel juhitud ühiskonnana, kus 
valitsesid nn. defitsiidimajandus ja naturaal-
majanduslikud elemendid (nt. pidid inime-
sed ise tootma vajalikke kaupu või kasvatama 
põllumajandussaadusi, kuna poest ei olnud 
võimalik neid osta). Kuna naised olid vastu-
tavad igapäevaelu sujumise eest, siis mõjutas 
see eelkõige naiste elu, asetades naistele topelt-
koorma (vt. Narusk 2000, 52–53). Nõukogude 
„uus naine“ oli majanduslikult iseseisev naine: 
töötav ja ühiskondlikult aktiivne naine, kes sai 
hakkama nii lastekasvatuse kui ka kõigi kodu-
töödega ja seda nõukogude vähearenenud 
defitsiidimajanduse tingimustes. Nõukogude 

soolise võrdõiguslikkuse retoorikat tulekski 
mõista eelneva kontekstis, sest tegelikku soo-
list võrdsust nõukogude ajal ei olnud. 

Sooteema käsitlemise mõttes keskseks 
väljaandeks oli Eesti ainuke naisteajakiri 
Nõukogude Naine (alates 1924. aastast ilmu-
nud ajakiri Eesti Naine kandis Nõukogude 
Naise nime aastatel 1951‒1988, alates 1989 
taasilmus ajakiri Eesti Naise nime all), mille 
väljaandjaks aastatel 1945‒1990 oli Eestimaa 
Kommunistliku Partei Keskkomitee (mis oli 
nõukogude võimu kõrgeim kandja Eestis) 
ning mis kajastas ametlikke, parteipoliitikas 
omaksvõetud seisukohti soolise võrdõiguslik-
kuse küsimuses. Ainukese ja suuretiraažilise 
naisteajakirjana (1965. a. oli Nõukogude Naise 
trükiarv 74 000, 1985. a. juba 180 000) oli tal 
oluline mõju sooliste arusaamade kujunemi-
sele. Näiteks perioodil 1976–1987 oli ta kõige 
loetavam ajakiri Eesti NSV-s (Vihalemm, 
Kõuts 2004, 80).

Nõukogude Naine järgis traditsioonilist 
naisteajakirjade formaati selles mõttes, et seal 
olid olemas ka naisteajakirjade jaoks tavapära-
sed rubriigid, nagu toiduretseptid, moenurk, 
tervisenõuanne jm., lisaks leheküljed lastele. 
Formaat tugines suuresti sõjaeelse Eesti Naise 
formaadile, kohandatuna nõukogude ühis-
konna vajadustele.    

Ajaloolane Heidi Kurvinen on tõdenud, 
et Nõukogude Naise soolist diskursust ise-
loomustab bioloogiale tuginev soosüsteem, 
mida tootsid ajakirjanikud (Kurvinen 2008, 
90), bioloogilise determinismi ideaalide säili-
tamine (samas, 91) ning heteronormatiivsus, 
homoseksuaalsuse puudumine (samas, 94).

Nõukogude Naise võrdõiguslikkuse teema 
muutus koos nõukogude ühiskonna muutu-
misega. Kuni 1960. aastate alguseni oli Nõuko-
gude Naises esiplaanil propagandistlik hoiak 
soolise võrdõiguslikkuse konstrueerimisel: 
kujutati töötavat naist, naiste võitlust rahu 
eest, esitati nõukogude ideoloogide Lenini ja 
Aleksandra Kollontai seisukohti naisküsimu-
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sest jmt., s.t. üritati luua uut nõukoguliku naise 
kuvandit. Sellega oli seotud patriotismi ja naiste 
kui riigile vajaliku tööjõu rõhutamine, naiste 
ühiskondlikult aktiivse rolli propageerimine, 
aga ka naise kui ema ja perenaise rolli esiletoo-
mine (Pall 2011, 48–56). Mehe rolli ei nähtud 
olemuslikult uuena.  

Alates 1960. aastate algusest muutus ajakiri 
„propagandaajakirjast pehmemaks klassikali-
seks koduperenaiste ajakirjaks“ (Pall 2011, 77). 
Just Hruštšovi ajal hakati looma naisest ühtset 
kuvandit kui supernaisest (samas, 63). 

Stagnatsiooniperoodil muutus Nõuko-
gude Naise võrdõiguslikkuse käsitlus naise-
kesksemaks, naise õiguste ja mehega võrreldes 
topeltkoormuse asemel esitatakse naiste prob-
leeme meestest lahus ja püütakse neid paran-
dada riigipoolsete toetustega (samas, 82).

Nõukogude Naise teemadering laienes 
alates 1980. aastatest, mil sagenesid artiklid 
mehe ja naise rollidest, naise isiksusest, naisest 
juhina, naisest teaduses jm. Sotsialistlik soo-
retoorika (kombineerituna rahvusliku retoo-
rikaga) domineeris Nõukogude Naises siiski 
kuni 1980. aastate lõpuni (Kurvinen 2008, 
89), mil traditsiooniline arusaam soorollidest 
hakkas vähehaaval muutuma koos ühiskonna 
muutumisega.   

Võrreldes 1940.–1950. aastatega hakkas 
1960. aastatel Nõukogude Naise maailmapilt 
tervikuna avarduma. Hakati avaldama tekste 
naisliikumisest erinevates maades, lisaks 
sotsialistlike maade naiste elu tutvustami-
sele hakkas ilmuma ülevaateid kapitalistlike 
maade (nt. Soome, Itaalia) naiste olukorrast. 
Kuigi nende kirjutiste eesmärgiks oli kriti-
seerida kapitalistlike maade naiste olukorda, 
rõhutades vastukaaluks nõukogude riigi võrd-
õiguslikkuse poliitikat, avardasid nad siiski 
senist maailmapilti. Põhjalikum ülevaade anti 
näiteks soome naisest ja mehest E. Haavio-
Mannila jt. soome uurijate avaldatud andmete 
põhjal Leo Kahki artiklis „Soome naine ja 
mees“ (Kahk 1969). Ilmus vestlusring naiste 

karjäärivõimalustest, küsides, miks enamikus 
maailma maades on juhtivatel kohtadel vähe 
naisi (Üks küsimus … 1969). Kirjutati erine-
vate maade naistest, maailma naiste kongressi-
dest, USA naisliikumisest jpm. (nt. Härmaste 
1973; Kuulpak, Köhler 1975; Vainu 1983).

Nõukogude Naise muutumist põhjustas 
lisaks ühiskondliku õhustiku avardumisele ka 
see, et kontroll naisteajakirjade nagu ka kul-
tuuri- ja spordiväljaannete üle oli nõrgem kui 
teiste meediasüsteemi hierarhias kõrgemal 
tasandil olevate väljaannete üle, seetõttu said 
sellised väljaanded käsitleda vabamalt ühis-
kondlikku temaatikat (Lauristin, Vihalemm 
2004, 6). 

1965. aasta Nõukogude Naises leidub ka 
sõna „feminism“ (võimalik, et esmakordne 
eestikeelne) definitsioon: „Kodanlik naislii-
kumine on saanud tuntuks üldnimetuse all 
„feminism“.“ (Appi … 1965, 27) Feministe 
iseloomustatakse kui meeste ja naiste võrdset 
omandiõigust nõudvaid naisi, kes poliitiliste 
õiguste suhtes on „puhtalt kodanluse posit-
sioonidel“ (samas, 27). 

Kriitilisi ülevaateid lääneriikide naiste 
olukorrast ja naisliikumisest avaldati hiljemgi 
(nt. Luunja 1968). Arusaam feminismist kui 
kodanliku taustaga, klassivõitlust eiravast ja 
seetõttu negatiivselt märgistatud liikumisest 
võiks osaliselt selgitada feminismiga seotud 
negatiivseid tähendusi ka tänapäeval.    

Feminismiteemaga seoses tutvustati ka 
lääne feministlike autorite teoseid. 1968. aasta 
Nõukogude Naises avaldati katke feminismi 
klassiku Betty Friedani4 raamatust „Naise-
likkuse müstika“ (Friedan 1968). Kuigi selle 
eesmärgiks oli pigem näidata kapitalistlike 
maade naiste ebavõrdset olukorda võrrel-
duna naiste eluga Nõukogude Liidus, andis 
see lugejale siiski mingil määral infot läänes 
toimuva kohta. Avaldamiseks valitud katkes 
kirjutas autor sellest, et Ameerika ühiskon-
nas naistele peale surutav naise „ideaalkuju“ 
on tegelikult „naiselikkuse müstika“, mis ei 



Ariadne Lõng 1/2, 2015 74

seostu naiste tegelike elukogemustega. Naisi 
tahetakse suruda kodustesse raamidesse, 
eirates nende intellektuaalseid ja eneseteos-
tuslikke püüdlusi. Väljapääsmatustunne, mis 
kodupereniaserolliga kaasneb, tekitab aga 
mitte ainult isiklikke, vaid ka sotsiaalseid 
probleeme. „Selle probleemi lahendamine 
ei puuduta ainult naisi, vaid ka mehi ja lapsi, 
seda tunnistavad üksmeelselt nii pedagoogid 
kui arstid. See on küsimus, mis puudutab nii 
Ameerika tulevikku kui tema tsivilisatsiooni 
ja rahvust. Inimene tuleb paratamatult mõt-
tele, et ühiskond, mis otsustab muuta naised 
koduperenaisteks, selle asemel et aidata neil 
kui isiksustel areneda, on haige ja ebaküps.“ 
(Friedan 1968, 10)

Ajakirja Nõukogude Naine soolist diskur-
sust iseloomustab ühelt poolt see, et naistest 
loodi iseseisva ja tugeva indiviidi kuvand, 
milles keskne oli töötava naise kuju. Töö 
heroiseerimine, sh. lihtsa, tootva töö esile-
tõstmine moodustas olulise osa nõukogude 
„töörahva riigi“ ideoloogiast. Naisi nähti vaja-
liku tööjõuna, sest Nõukogude Liidus nappis 
tööjõudu ja see oli oluliseks naiste tööturule 
suunamise põhjuseks. Ametlikus soolise võrd-
õiguslikkuse retoorikas rõhutati küll naiste 
töötamise teisi aspekte, nagu naiste vabasta-
mine töötamise kaudu, mille olid esile toonud 
sotsialistlikud mõtlejad Fr. Engels jt. (vt. Mas-
sino, Penn 2009, 1).  

Sotsialismi vastuoluliste tähenduste tõttu 
on väidetud, et sotsialism võimaldas indiviidi-
dele uusi rolle ja identiteete, sh. uusi naiselik-
kuse ja mehelikkuse mudeleid (Penn, Massino 
2009, 2). Töö keskne asend naise kuvandis 
tähendas, et naine oli iseseisev ja majandus-
likult sõltumatu, teostades ennast väljaspool 
kodu. Ka naise enesemääratlus lähtus tema 
professionaalsest määratlusest. Töö keskne 
asend naise identiteedi määratlejana haakus 
tegelikult eesti talupojakultuuris valitsenud 
naise kui tööinimese kuvandiga ja seetõttu 
asetus nõukogulik sooideoloogia viljakale 

pinnasele. Naiste elulood kinnitavadki, et töö 
muutus naiste identiteedi keskseks osaks (vt. 
Annuk 1997).       

Töötava naise kuvand oli Nõukogude 
Naises kesksel kohal nii ajakirja tekstilises 
osas kui ka illustratsioonidel. Siiski ei piirdu-
nud see kuvand ainult lihtsat tööd tegevate 
naistega, nagu on mõnikord lihtsustatult arva-
tud, vaid naisi kujutati erinevatel ametialadel 
tegutsemas, alates töölistest-kolhoosnikest 
kuni arstide, õpetajate ja teadlasteni. Aval-
dati portreekirjutisi ja intervjuusid teadlas-
tega, kirjanikega, näitlejatega (nt. Metsaalt 
1968; Härmaste 1968), samuti said teadlased 
Nõukogude Naise veergudel sõna, kirjutades 
erinevatel teemadel, mh. ka soorollidest (nt. 
Lunge 1984; Kelam 1985). Ka Nõukogude 
Naise kaaneillustratsioonidel ja fotodel kuju-
tati naisi väga erinevatel tegevusaladel, liht-
töölistest kuni tippspetsialistideni. 

Samas alahinnati naist töötajana ja nähti 
probleeme mitmete erialade feminiseerumi-
ses. Eriti hästi toob selle seisukoha esile interv-
juu Tartu ülikooli günekoloogia ja sünnitusabi 
kateedri juhataja professor Vootele Meipa-
luga: „Günekoloogia ja sünnitusabi femini-
seerub. See pole hea. Meesnaistearste on vaja.“ 
„Miks?“ „Mees on tugev. Mehele ei tule kodu 
ja lapsed töö juurde järele. Mees süveneb jää-
gitult töösse. Kui ta on õige mees, siis on töö 
tal peamine. Ta tunneb oma eriala põhjalikult. 
Kahtlemata on mehel selleks rohkem aega 
kui naisel, sest naisele langevad ikka suure-
mad mured kodu, laste ja perekonna pärast.“ 
(Kiitam 1972)

Probleemiks oli ka füüsiliselt raske töö, 
mida naised pidid sageli tegema, sest paljud 
liht- ja abitöölised olid naised: „juhtubki, et 
naised teevad raskema käsitsitöö, samal ajal 
aladel, mis nõuavad ainult mehhanismide või 
seadmete jälgimist, töötab naisi kaks korda 
vähem kui mehi“ (Masing 1972). 

Nõukogude Naise soolist diskursust ise-
loomustab biologistlik ja essentsialistlik aru-
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saam soorollidest. Heidi Kurvinen on väitnud, 
et ajakiri osales traditsiooniliste, patriarhaal-
sete soorollide konstrueerimises, nähes naise 
ja mehe rolle (tugev mees, nõrgem naine) 
otseselt bioloogiast tulenevatena (Kurvinen 
2008, 89). Mehega võrreldes nähti naist nõr-
gema ja järeleandlikumana: „Naine on naine, 
psüühiliste mõjutuste osas jääb ta paratama-
tult mehest vastuvõtlikumaks, vähem resoluut-
seks, kompromissilembesemaks.“ (Mägi 1985, 
3) Nõrgem naine vajas enda kõrvale tugevat 
meest, kes suudaks talle toeks olla: „Mees 
peab olema sõber, vaidluskaaslane, tugevam 
pool seal, kus naine on nõrgem, isiksus kind-
late veendumuste ja ootamatute ideedega (ka 
kodustes pisiasjades) – sellist inimest vajab 
enda kõrvale eriti naine-teadlane.“ (Martinson 
1972, 9) Leiti ka, et naiste maailmatunnetus on 
vähem abstraktne, „maalähedasem kui mees-
tel“ (samas). 

Naiselikkust (ja mehelikkust) mõisteti 
Nõukogude Naises normatiivsena, kommu-
nistliku moraalikoodeksi kontekstis. Selle 
aluseks oli arusaam naiselikest voorustest, 
nagu töökus, kohusetundlikkus, ühiskondlik 
aktiivsus, tagasihoidlikkus nii käitumises kui 
välimuses, aga paradoksaalselt ka kaksikmo-
raal. Eeldati, et naiste ja tütarlaste roll meeste 
ja noormeeste käitumise suunamisel on 
suur, just naissugu peeti vastutavaks meeste 
moraalse palge kujundamisel. See puudu-
tas eriti intiimsuhteid. Nii väitis üks Nõuko-
gude Naise autor, et „Neiu au, see on puhtus 
ja uhkus ja tagasihoidlikkus ja naiselikkus ja 
enesevalitsemine ja vastupidavus ja kindlasti 
ka häbelikkus“ (Meliksetjan 1975, 23), pannes 
vastutuse intiimsuhete eest naise õlgadele: 
„Mees ei kanna seksuaalse läheduse eest nii 
suurt vastutust kui naine.“ (samas, 24)

Arutlustes soorollide ja naise eneseteos-
tuse üle rõhutati naise bioloogilist eripära, 
mis määratleb naise käitumist. Näiteks interv-
juus teadlase Aili Aarelaiuga oli kõne all naise 
kui isiksuse teema ajaloolises perspektiivis ja 

naiste emantsipatsioon, kuid samas taastoo-
deti arusaama traditsioonilistest, bioloogili-
sel erinevusel põhinevatest soorollidest, mis 
määratlevad naistele ainuvõimalikke käitu-
misjooni: „Need on eelkõige seotud naise kui 
sünnitaja ja laste kasvataja ühtse funktsioo-
niga. Selles vallas ei saa ükski mees naisestuda, 
naise kohale asuda. Ja siingi on tõesti märgata 
soolise käitumise hälvet – naiste soovi sün-
nitada nii vähe järglasi kui vähegi võimalik. 
Naine, kes on võimeline sünnitama, kuid ei 
soovi seda, on kindlasti sooliselt ebardlik. 
Olgu sotsiaalsed motiivid millised tahes.“ 
(Mägi 1985, 3)   

Domineeriva arusaama kõrval leidus siiski 
ka seisukohti, mis rõhutasid bioloogiliste eri-
nevuste kõrval kultuuri suurt osa soorollide 
kujunemises (Lunge 1984, 25).

Naise roll oli vaieldamatult seotud emadu-
sega, mis oli rahvastiku taastootjana riigi jaoks 
oluline. Nõukogude riik toetas naiste sõltuma-
tust mehest ka emaduse kaudu (Zdravomys-
lova, Temkina 2013, 54), luues sotsiaalsed 
tagatised naistele seoses emadusega. Emadus 
oli nõukogude ühiskonnas politiseeritud, s.t. 
naiste reproduktiivsele rollile oli antud ühis-
kondlik ja tööalane mõõde: sellele viitasid nii 
partei direktiivid kui ka propagandistlikud 
loosungid selle kohta, kui hästi Nõukogude 
Liidus emade ja laste eest hoolitsetakse (Kivi-
maa 2010). Emaduse politiseeritud kuvand 
kajastub Nõukogude Naises nii tekstides kui 
ka illustratsioonides (nt. illustratsioon väike-
lastega emast oktoobripühade rongkäigus). 
Emaduse käsitlemise kõrval nõukogude soo-
lise võrdõiguslikkuse poliitika kontekstis 
rõhutati ka emaduse rolli ideoloogilises kas-
vatustöös. Heaks näiteks viimase kohta on 
1968. aasta novembrikuu Nõukogude Naise 
sisekaane pöördel avaldatud Helvi Jürissoni 
luuletus „Avatud silmad“, mis asetab emaduse 
sõjateema konteksti – ema heroiliselt rääki-
mas oma lapsele sõjast ja Nõukogude Liidu 
eesrindlikust rollist.    
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Nõukogude Naise emakuvand kajastab 
teatud määral ka ajalisi muutusi: „Kui Stalini-
aegne emakuvand rõhus eneseohverdusele 
ja rõhutas vajadust riigile lapsi „toota“, siis 
Hrustšovi-aegne ema on helgem, siiram ja 
kodusem.“ (Pall 2011, 72)

Kui ema rolli esitati Nõukogude Naises 
bioloogilises võtmes kui muutumatut, siis 
isa rolli nähti seevastu rohkem sotsiaalselt 
konstrueerituna ja seetõttu ka muutuvana. Isa 
rolli tähtsus suurenes lapse kasvades, mil isa 
muutus oluliseks lapse sotsialiseerumisprot-
sessis. Näiteks Ülo Uusma artiklis „Isa ja lapse 
emotsionaalne seos“ (Uusma 1975) leiti isa 
rolli käsitledes, et isa peaks rohkem suhtlema 
lapsega, rõhutades ema bioloogilist rolli lapse 
saamisel ja isa sotsiaalset rolli lapse kasvata-
misel. 

Kuigi ajakirjas seksuaalsusest eriti juttu ei 
olnud, siis seoses pedagoogiliste teemadega 
seda mõnevõrra käsitleti, rõhutades ema rolli 
lapse seksuaalsel kasvatusel. Ema pidi lapsele 
andma vastavaid selgitusi ning jälgima ka 
lapse seksuaalsuse kujunemist: „Laps magagu 
imikueast alates üksi. Vanematega koosmaga-
mine võib tuua kaasa segaseid erootilist laadi 
elamusi, mis võivad transformeeruda hiljem 
neurootilisteks nähtusteks. Õdede-vendade 
koosmagamine aga soodustab sageli ona-
nismi.“ (Kurm 1968, 25)  

Puudutati ka aborditeemat, sest kuigi 
abordivabadus, mille eest lääne kapitalistlike 
riikide naised kaua võitlesid, oli Nõukogude 
Liidus, sh. Eestis kättesaadav juba alates 1955. 
aastast, oli probleemiks abortide suur arv, mis 
oli tingitud nii seksuaalhariduse puudulikku-
sest kui ka rasestumisvastaste vahendite kätte-
saadamatusest. Nõukogude Naises toodi esile 
negatiivset suhtumist aborti ja rõhuti naise 
vastutustundele (Kornet 1972).

Nõukoguliku ideoloogia kinnistamiseks 
kasutati ajakirjas ära rahvuslikke sümboleid, 
avaldades näiteks illustratsioone eesti rahva-
rõivais naistest ja meestest, sest nõukogude 

ideoloogia toimis printsiibil „sisult sotsia-
listlik, vormilt rahvuslik“. Rahvariie esindas 
progressiivset kultuuripärandit nõukogude 
ideoloogia kontekstis, mis põhjendas selle 
kasutamist eriti stalinlikul perioodil näiteks 
moes, aga ka ajakirjanduses jm., samas kui 
Eestis seostusid rahvariided ka rahvusliku 
identiteediga (Komissarov 2012, 60–61). Nõu-
kogude Naise kaanefotodel 1950. aastate algu-
ses esinevad rahvarõivastes naiste kujud olidki 
seostatud nõukoguliku sümboolikaga, nagu 
punalipud või rahvarõivais naised marssimas 
maidemonstratsioonil. Hilisemal perioodil 
muutusid kaanefotod vähem otseselt nõuko-
gude ideoloogiale või selle sümbolitele viita-
vateks ja rahvariided omandasid neutraal-
sema tähenduse. Näiteks hakati ajakirjas 1968. 
aastal avaldama rahvariiete valmistamise õpe-
tusi 1969. aasta juubelilaulupeo puhul.  

Kuigi Nõukogude Naise roll oli eelkõige 
kinnistada uut, nõukoguliku naise kuvandit, 
kritiseerides samal ajal kapitalistlikke soorolle, 
ei olnud ajakiri oma fookuses järjekindel. Näi-
teks oli Nõukogude Naises olemas moerub-
riik, kus avaldati lääne moeajakirjadest pärit 
fotosid (muidugi autoriõigusi rikkudes), mis 
pidid olema moe eeskujuks ka nõukogude 
naisele, kuigi samal ajal kritiseeriti ajakirjas 
läänelikku elulaadi. Sama vastuoluline oli ka 
näiteks alates 1958. aastast ilmunud moeaja-
kiri Siluett, mis lõi töölisnaise kuvandi kõrvale 
ka teistsuguse, väikekodanlik-kapitalistliku 
naise kuvandi, mida propageeriti 1950. lõpu 
/ 1960. alguse Siluetis töölisnaise kuvandi 
kõrval (vt. Ots 2003). Segu nõukogulikust ja 
kodanlikust/läänelikust naiselikkusest vii-
tabki Eesti soodiskursuste mitmekihilisusele 
ja töötava naise kuvandi muutumisele, millele 
pandi alus 1960. aastate vabamas ideoloogili-
ses õhustikus: „1960. aastate sula ja ühiskonna 
moderniseerimine tõi endaga kaasa muuda-
tused naiste välimuses ning töötava nõuko-
gude naise kuvand hakkas pisitasa – niivõrd, 
kuivõrd võimalused lubasid – läänestuma.“ 
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(Kivimaa 2010) Vaatamata naise kuvandi 
muutumisele jäi reaalsete naiste tööalast ja 
isiklikku elu struktureerima „kohustuslik 
emantsipatsioon töö vallas ning „vabatahtlik“ 
patriarhaat pereelus ja koduses majapidami-
ses“ (samas, 2010). 

Silmapaistev oli kultuuriajalehe Sirp ja 
Vasar roll sooproblemaatika kajastamisel. Aja-
kirjandusväljaandena suhestus Sirp ja Vasar 
lisaks Eesti kontekstile ka laiemalt nõukogude 
ajakirjanduse teemaderingiga (nt. tõlketeks-
tide avaldamise kaudu), kaasa arvatud soote-
maatika kajastamine. Juba 1960. aastate lõpul 
hakati Sirbis ja Vasaras avaldama emantsi-
patsiooni ja soorollide teemalisi, venekeelsest 
ajalehest Literaturnaja Gazeta tõlgitud artik-
leid, kus leiti, et naiste kodutööde koormust 
tuleks vähendada (Libedinskaja 1967) või et 
demograafilises plaanis tuleks mehi pidada 
õrnemaks sooks ja seetõttu tuleks mehi hoida 
(Urlanis 1968). Viimase artikli autor Boris 
Urlanis oli nõukogude demograaf, kelle kirju-
tised 1970. aasta Literaturnaja Gazetas panid 
aluse diskussioonile mehelikkuse kriisist nõu-
kogude ühiskonnas (Zdravomyslova, Tem-
kina 2013, 43).  

1970. aastatel tekkis ajalehes Sirp ja Vasar 
ulatuslik diskussioon soorollide ja naiste 
emantsipatsiooni üle. Võibki väita, et emant-
sipatsiooniteema käivitas esmalt ajakirjandus 
ja alles seejärel hakati teemat kajastama eesti 
ilukirjanduses, sest nn. olmekirjandus kui 
nähtus, mis tegeles samuti emantsipatsiooni ja 
soorollide teemaga, tekkis alles 1970. aastate 
lõpul. Ajakirjanduse rolli olulisust sooteema-
lises diskussioonis toetab ka Johanna Rossi 
tõdemus, et Gustav Naani 1970. aastate kesk-
paiku kirjutatud sooteemaline publitsistika oli 
nii populaarne, et sellele viidati hiljem olme-
romaanides (Ross 2014, 63). 

Diskussiooni ajendina võib näha naiste 
emantsipatsiooni, mis muutis nõukogude 
ühiskonnas soosuhteid. Naiste emantsipat-
sioon oli nõukogude soopoliitika tulemus 

(s.t. riik garanteeris naistele meestega võrdsed 
õigused, lisaks olid olemas riiklikud garantiid 
ka emaduse kaitseks) ja seda nähti proble-
maatilisena, sest mehe roll ühiskonnas, aga ka 
perekonnas kippus muutuma teisejärguliseks. 
Naiste emantsipatsioonis nähti ka maskuliin-
suse kriisi põhjust (vt. Zdravomyslova, Tem-
kina 2013, 53). Neid seisukohti kajastati ka 
Sirbi ja Vasara sooteemalises arutelus.

1974. aastal algatas Sirbis ja Vasaras naiste 
emantsipatsiooni kriitika ja naiste ülemvõimu 
teemalise diskussiooni kirjanik Rudolf Rim-
meli artikkel „Miks abiellus Lumivalgeke 
Kriimsilmaga. Mõttevahetuseks“ (Rimmel 
1974). Artikkel käsitles kaasaegse abielulahu-
tuse problemaatikat, keskendudes küsimusele, 
miks määratakse abielulahutuse puhul lapsed 
valdavalt ema kasvatada ja miks nähakse isa 
negatiivses valguses. Seetõttu küsis Rimmel, 
miks hea naine abiellus halva mehega, millele 
viitab ka artikli pealkirjas toodud metafoor. 
Rimmel loetles põhjusi, miks abielulahutuse 
puhul eelistatakse laste kasvatajatena naisi, 
nagu rutiin või isade ükskõiksus laste suhtes, 
aga ka naiste ülemvõim „lasteasjanduses“, 
mistõttu isa satub enamasti naiste ringkaitsele. 
Rimmel viitas mh. naiste emantsipatsiooni 
negatiivsetele kaasnähtustele ja Eesti kõrgele 
abielulahutuste arvule. Autor tõdes lõpuks, 
et lahutuse puhul on omajagu süüd mõle-
mal abielupoolel: „Kogeme tihti, et kui isa on 
Kriimsilm, siis ka ema pole Lumivalgeke. Aga 
kui mitte, siis küsigem: miks siis Lumivalgeke 
abiellus Kriimsilmaga?“ (Rimmel 1974)    

Artikkel vallandas põhjaliku ja pika arut-
luse perekonna, abielulahutuse ja soorollide 
teemal. Kuigi diskussioon sai alguse küsimu-
sest, miks lahutuse puhul jäävad lapsed naise 
kasvatada, arutleti põhjalikult ka meeste ja 
naiste suhete, lastekasvatamise, perekonnas 
mehe ja naise rolli muutumise, abielulahutuse 
üle. Tähelepanu keskmesse tõusis ka naiste 
emantsipatsiooni teema: naine on vabaks 
saanud alles viimaste aastakümnete jooksul, 
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olles mehest majanduslikult sõltumatu, kuid 
see kõik on kaasa toonud ka probleeme pere-
konnas ja ühiskonnas (Vaino 1974). Mõni 
naisautor kaitses naiste emantsipatsiooni, 
leides, et „tõeline meeste ringkaitse naiste 
vastu on kestnud aastatuhandeid ja kestab 
varjatud kujul praegugi“ (Rahendi 1974). 
Kuna naised on alles viimastel aastakümnetel 
saanud mehega võrdseks, siis on loomulik, et 
nad ka kaitsevad oma võrdseid õigusi: 

„Elutingimused on tagasipöördumatult 
muutunud ja seda tuleb kõigil arvestada. 
Kuid pole parata: suur hulk mehi tahab 
ikka veel elada vana moodi, nagu nende 
esiisad on õpetanud, ja nõuab seda ka 
oma abikaasalt: naine elagu vaid selleks, et 
mehel oleks iga päev kriitvalge taskurätt ja 
puhas särk, et toidulaud kõiguks roogade 
all, et lapsed oleksid kasitud-haritud ja et 
korter läigiks, peale selle toogu naine kaks 
korda kuus ka majapidamisrahale lisa. 
Selle viimasega harjutakse abielus kõige 
kiiremini, kuid et elukutse paneb naisele 
kahekordse koormuse, mistõttu tuleb 
paratamatult abielupoolte vahel kodused 
ülesanded jaotada, selle peale kõik mehed 
ikka veel ei mõtle.“ (Rahendi 1974)

Sõnavõttudes käsitleti ka mehelikkuse 
kriisi teemat, mis oli seotud meeste alkoho-
lismi ja mehe (muutuva) rolliga perekon-
nas, sh. mehe isarolliga. Leiti, et mees on 
rohkem hõivatud kutsetööga, mis takistab 
mehel pühenduda lastekasvatamisele, pea-
legi on ema lapsele bioloogiliselt lähedasem 
kui isa (Tamm 1974). Mõttevahetuse võtsid 
kokku Tartu ülikooli perekonnauurimis-
rühma teadlased ning Sirbi ja Vasara toime-
tus. Teadlased leidsid, et diskussioon tõi esile 
nõukogude perekonna arengu vastuolulisuse 
ning naiste emantsipatsiooniga kaasnenud 
probleemid ja puudujäägi perekonnaprob-
leemide teaduslikus uurimises (Kraav, Tiit 

1974). Sirbi ja Vasara toimetus tõdes arva-
muste paljusust, viidates nii teadlaste ja teiste 
asjatundjate põhjendatud argumentidele kui 
ka Tartu kirjanduskriitikute aastakoosolekul 
väljendatud seisukohale diskussiooni suhtes 
kui „maistest argimuredest üle olevale suhtu-
misele“ (Veel kord ... 1974).

1976. aastal tekitasid Sirbis ja Vasaras vas-
tukaja Gustav Naani arutelud armastusabielust 
(Naan 1976a), mis ajendasid teisi arutelus osa-
lenud kirjutajaid küsima, mida ikkagi tähen-
dab sugude võrdsus. Naan nägi kaasaegset 
abielu institutsioonina, mis tõi naisele kaasa 
rohkem kohustusi kui mehele. Naan leidis, 
et traditsiooniline kohuseabielu on väga töö-
kindel, kuna ei lagune, ja äärmiselt efektiivne, 
kuna seal on palju lapsi. Emantsipatsiooni 
levikuga massiliseks muutunud armastusabi-
elu seevastu ei ole töökindel ja on väheefek-
tiivne. Naan väitis, et naiste pettumus ja kibes-
tumine võiksid olla märksa väiksemad, kui 
neid orienteeritaks algusest peale sellele, „et 
ka kõige abivalmima mehe puhul toob abielu 
naisele kaasa ikkagi esiteks töö, teiseks töö ja 
kolmandaks jällegi töö, kusjuures kaugeltki 
mitte alati romantilise töö“ (Naan 1976a, nr. 
26, 13). Emantsipatsioon ja armastusabielu 
on Naani järgi inimkonna suuremaid saavu-
tusi ja peaks olema endastmõistetav, et nende 
eest tuleb maksta päris soolast hinda, eelkõige 
muidugi naistel, ent ka meestel. Emantsipat-
sioon tähendab eneseteostust, eneseteostus 
aga vajab eelkõige tunnustust (samas).

Seega nägi Naan mehe rolli muutuma-
tuna, traditsioonilisena, naine oli see, kes pidi 
maksma karmi hinda emantsipatsiooni eest. 
Probleem oli Naani järgi naises, mitte mehes 
ega aegunud mehelikus soorollis. Vastutuse 
panemist naise õlgadele põhjendas Naan naise 
bioloogilise sunniga (saada lapsi), mis juhtis 
naise käitumist. Mehe rolli ta sellisel moel 
ei põhjendanud ega näinud seega ka vaja-
dust selle ümbermõtestamiseks. Naani tekst 
toob eriti selgelt esile biologistliku mõtteviisi 
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raamid, mis n.-ö. aheldas naise oma bioloogia 
külge.           

Naani seisukohtade suhtes avaldasid arva-
must nii teadlased kui ka kultuuriinimesed, 
lisaks avaldati ka teemakohaseid tõlkeid ajale-
hest Literaturnaja Gazeta ja ajakirjast Voprosõ 
Literaturõ (nt. Epštein 1976). Sotsioloog 
Virve-Ines Laidmäe rõhutas, et vaatamata 
naiste emantsipatsioonile on jätkuvalt prob-
leemiks naiste topeltkoormus, mis jätab nais-
tele vähem aega kultuuritarbimiseks (Laidmäe 
1976). Käsitleti ka kodutööde teemat, naise 
erinevaid rolle, arutleti palgatöö ja tasusta-
mata tööde vahekorra üle, leides näiteks, et 
kodus lapsi kasvatava või invaliidi hooldava 
naise töö peaks olema arvestatud tööstaaži 
hulka (Kudu 1976). Perekonna ja abielu üle 
arutledes leiti, et traditsiooniline abielu on 
kriisis (Tiit 1976). Soorollide teema konteks-
tis puudutati ka võimu teemat, arutledes selle 
üle, kelle käes – kas mehe või naise – on võim 
perekonnas. 

Emantsipatsiooniteemalisi kirjutisi aval-
dati Sirbis ja Vasaras hiljemgi. Seoses naiste 
muutunud rolliga ja sündivuse vähenemisega 
lisandus iibeteema (Rjurikov 1979), mida 
tegelikult käsitleti juba varem ja mille üle ka 
Gustav Naan oli põhjalikult arutlenud (Naan 
1976a), ning selle jälgedes arenes arutlus sek-
suaalvabaduse teemadel (Arak 1980). 

Gustav Naan avaldas emantsipatsioonitee-
malisi kirjutisi ka kirjandusajakirjas Looming, 
kus käsitles teemat sama teravusega kui Sirbis 
ja Vasaras (Naan 1976b). Artiklis käsitleb ta 
Sirbis ja Vasaras ilmunud artiklist põhjaliku-
malt abielu, armastuse, abielulahutuse, sek-
suaalsuse, aga ka lääne seksuaalrevolutsiooni 
teemat. Artikli keskmes on idee naiste emant-
sipatsiooniga kaasnevast uuest matriarhaadist 
– naiste võimust, mida autor analüüsib naiste 
reproduktiivse käitumise kontekstis.   

Emantsipatsiooniteema         
kirjanduslikud representat-
sioonid
Ajakirjanduse jälgedes võttis soo- ja 

emantsipatsioonitemaatika üles ilukirjandus. 
Soorolle ja soolist kriisi käsitleva diskussiooni 
kontekstis hakkasid ilmuma ilukirjandusteo-
sed, mida hakati nimetama pisut halvustavalt 
olmekirjanduseks, mis aga tegelikult käsitlesid 
emantsipatsiooni ja soorollide teemat. Kuigi 
enamik autoreid olid naised, oli selliste teoste 
autorite hulgas ka mehi (nt. M. Traat, T. Kallas). 
Silmapaistvaim oma probleemipüstituselt, nn. 
ideederomaan oli A. Beekmani „Valikuvõima-
lus“ (ilmus 1978, selle alusel valmis 1990. a. 
film „Regina“, raamatu uustrükk ilmus 2010), 
mis kujutas naisõpetaja eneseteostust äärmus-
likus võtmes. Naispeategelane saab teadlikult 
abieluväliseid lapsi, valides oma lastele erine-
vad, kontrollitult heade geenidega isad ning 
elades ise sobiva abikaasa puudusel joodikust 
mehega. Peategelase sellist tegutsemist peeti 
vastuvõetamatuks ja ebaeetiliseks ning nega-
tiivse hinnangu sai raamat tervikuna. Esile tuli 
lisaks naisemantsipatsiooni teemale ka mehe-
likkus kui probleem: traditsiooniline mehelik-
kus oli kriisis, mehed olid muutunud nõrgaks 
(mille üks väljendusi oli meeste alkoholism) 
ega tahtnud võtta vastutust perekonnaelus.         

„Valikuvõimalus“ vallandas nn. olmekir-
janduse (s.t. kaasaega, argielu ja inimsuh-
teid käsitleva kirjanduse) laine: ilmusid Teet 
Kallase „Eiseni tänav“ (1979), Aino Perviku 
„Kaetud lauad“ (1979), Linda Ruudi „Naine 
vabast ajast“ (1979), Mats Traadi „Inger“ 
(1975) ja „Rippsild“ (1980), Ine Viidingu 
„Kordusmängud“ (1980) jm. Neid teoseid ise-
loomustab see, et peategelaseks on haritud ja 
iseseisvad naised, kelle elu on kiiva kiskunud 
(Hellerma 1981, 20). Naistegelaste haritus, 
erialane enseteostus ja identiteediotsingud ei 
sobitu sageli ümbritsevasse keskkonda või ei 
leia õiget rakendust. Näiteks naispeategelane 
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Aino Perviku romaanis „Kaetud lauad“ – värs-
kelt ülikooli lõpetanud kirjaniku majamuu-
seumi teaduslik töötaja – ei näe oma uurimis-
töö mõttekust (see selgub küll alles raamatu 
lõpus), ent ka eraelus, meessuhete vallas tal ei 
vea. Ta satub suhtesse selliste meestega, kes ei 
taha võtta vastutust oma käitumise eest. Raa-
matu lõpus on ta tõsiseltvõetava meespartneri 
puudumisel otsustanud saada üksikemaks. 

Naistegelased ei leia oma haridusele ja 
ambitsioonidele vastavat kohta ühiskonnas, 
kus ühelt poolt kehtib küll ametlik võrdõigus-
likkkuse ideoloogia, ent selle varjus eksisteeri-
vad  traditsioonilised arusaamad alahindavad 
naise eneseteostus- ja karjäärivõimalusi, mää-
ratledes naise rolli seotuna pigem koduse sfää-
riga. Ent ka perekonnaelu ei lahenda naistege-
laste probleeme sobivate abikaasakandidaatide 
puudumisel, sest mehed on nõrgad ega taha 
võtta vastutust. Kirjandusuurija Johanna Ross 
ongi viidanud sellele, et 1970. aastate kaasaja 
ainelisest eesti kirjandusest võib leida palju 
nõrku meestegelasi (Ross 2014, 63).  

 Johanna Rossi arvates võib olmeromaani-
des meeste ja naiste suhteid kirjeldada sugu-
poolte sõjana, samuti tuleb tegelaste tasandil 
esile vastandus nõrk mees/tugev naine: „Kui 
peategelane on mees, kannatab ta naise üleliigse 
tugevuse all: too on liiga haritud või liiga kõrgel 
ametikohal, liiga iseseisev.“ (Ross 2014, 67) 
Näitena toob Ross Teet Kallase „Eiseni tänava“ 
(1979), mille peategelane – pooliku keskhari-
dusega telemontöör – jääb emantsipeerunud 
naistele pidevalt alla. Ka Vello Lattiku romaani 
„Pastoraal mummulisest kleidist“ (1978) peate-
gelane Joe „vibeleb kuidagi kummaliselt kõva 
mehe ja tossikese vahel“ (samas). Naisolme-
romaanide peategelane on haritud oma eriala 
professionaal, kes unistab perekonnaelust, aga 
kohtab ainult nõrku, harimatuid, joomalem-
beseid mehi ja peab seetõttu oma lapse(d) üksi 
üles kasvatama, nagu peategelased Aino Per-
viku romaanis „Kaetud lauad“ või Ine Viidingu 
romaanis „Kordusmängud“ (samas, 68).     

Mehelikkuse kriisi teema, millele need 
raamatud sedakaudu viitavad, oli seotud 
nõukogude ühiskonna probleemidega. 
Mehelikkuse kriisi teema tuli üleliidulisel 
areenil esile sulaajal kujunenud liberaalses 
kriitilises diskursuses, mis avaldus nii sotsio-
loogilistes ja demograafilistes tekstides kui 
ajakirjanduses, nagu ajalehes Literaturnaja 
Gazeta, ning „tihedates“ kirjandusajakir-
jades, nagu Novõi Mir või Innostrannaia 
Literatura (Zdravomyslova, Temkina 2013, 
41). Diskussiooni mehelikkuse kriisi üle käi-
vitas nõukogude demograaf Boris Urlanis 
1970. aastal ajalehes Literaturnaja Gazeta 
avaldatud artiklis. Diskussioon jätkus kuni 
1980. aastateni ja selle keskseteks teemadeks 
olid meeste lühem eluiga võrreldes naistega, 
meeste ennastkahjustavad praktikad (suitse-
tamine, alkoholism), õnnetusjuhtumite suur 
hulk jpm. Need argumendid maskuliinsuse 
kriisi kohta võeti kokku teooriasse, mis nägi 
mehi oma bioloogilise saatuse või struktuu-
riliste-kultuuriliste olude ohvritena, mitte 
kui oma saatust aktiivselt kujundavaid isik-
susi (Zdravomyslova, Temkina 2013, 43–44). 

Elena Zdravomyslova ja Anna Temkina on 
samas väitnud, et mehelikkuse kriis oli hilis-
nõukogude diskursuses metafoor, mis mas-
keeris sotsiaalseid probleeme. Võimatust täita 
mehe rolli liberaalsete õiguste (nagu poliiti-
line vabadus, omandiõigus, südametunnistuse 
vabadus) puudumise tõttu peetigi süüdlaseks 
tõelise mehelikkuse hävitamises (Zdravomys-
lova, Temkina 2013, 43). Sellega seostus aru-
saam, et just mehed kannatavad nõukogude 
süsteemi all kõige rohkem. Mehelikkuse kriisi 
eest peeti sageli vastutavateks naisi, näiteks 
eeldati, et perekonna tasandil on just naised 
need, kes peaksid päästma mehi halbadest 
harjumustest (Zdravomyslova, Temkina 2013, 
46).  

Mehelikkuse kriisi seostati ka naise rolli 
kriisiga, mille põhjuseks peeti Nõukogude 
naisi puudutavat poliitikat, mis andis naisele 
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kodaniku ja emana teatud eelised riigi poolt. 
See aitas kaasa naise tugeva, emantsipeerunud 
positsiooni kujunemisele võrreldes mehega. 
Naiste emantsipatsiooni nähti nõukogude soo-
poliitika negatiivse tulemusena ja selle taga-
järjeks oli omalaadse „supernaise“ tekkimine. 
Leiti, et just emantsipatsioon oli juhtinud 
naise nõukogude avalikku sfääri, säilitades 
samal ajal tema autoriteedi ka privaatsääris, 
kus mehest ei olnud kasu. Lisaks soosis nõu-
kogude sotsiaalpoliitika naisi, kindlustades 
neid mitmete privileegidega, ning nõukogude 
seadused soosisid lahutuse kontekstis naisi, 
eirates isade õigusi (Zdravomyslova, Temkina 
2013, 53). Mehe positsioon oli hilisnõukogude 
diskursuses haavatavam kui naise oma, sest 
„liberaalne patriarhaalne diskursus nägi naist 
nõrga ja sõltuvana mehest – oma leivateeni-
jast ja kaitsjast, perekonnapeast – samas kui 
igapäevaelu Nõukogude Liidus vastustas seda 
kuvandit“ (samas). Naise tugevam positsioon 
andis talle ka võimu, mida nähti samas ohuna 
mehelikkusele (samas). 

Kuna ka Eesti ajakirjandus oli neid tee-
masid käsitlenud, siis vaatenurgad, mis tulid 
esile nn. olmekirjanduses, ei olnud uued, sest 
olmekirjandus käsitleski naiste probleeme, 
emantsipatsiooni ja mehelikkuse kriisi teemat. 
Naiste emantsipatsiooniga kaasnes ka naiste 
seksuaalne emantsipatsioon, mis toimus Nõu-
kogude Liidus 1980. aastatel (vt. Zdravomys-
lova, Temkina 2013, 46). Ka olmeromaanid 
kajastasid oma tagasihoidlikul moel seksuaal-
set temaatikat ja abieluprobleeme ning abielu 
kriisi teemat (nt. impotentsuseprobleemid).  
Olmekirjanduse rolli võibki vaadelda sooliste 
teemade võimendajana ja naiste probleemide 
esiletoojana. Samas väärib tähelepanu nende 
romaanide suhtumine naiste emantsipat-
siooni. Johanna Ross on väitnud, et kuigi need 
raamatud käsitlevad naisemantsipatsiooni 
teemat, nad „ühtlasi justkui tõrjuvad ja hal-
vustavad seda. On tähelepanuväärne, et sõna 
emantsipatsioon esineb enamasti tegelaskõnes 

või siirdkõnes, nii et autor pääseb vajadusest 
seda üheselt mõistetavalt kommenteerida“ 
(Ross 2011, 25).

Ambivalentsust suhtumises naisemantsi-
patsiooni teemasse võib tõlgendada mitmeti. 
Naiste emantsipatsiooni nähti seotuna naiste 
maskuliniseerumise ja meeste feminiseeru-
misega, mida peeti ebaloomulikuks olukor-
raks, „normaalse“ soosüsteemi rikkumiseks 
(vt. Zdravomyslova, Temkina 2013, 54). Ka 
eesti ajakirjandus oli käsitlenud emantsi-
patsiooni kriitilises võtmes (vt. nt. Rimmel 
1975; Naan 1976), n.-ö. loomulike sooliste 
suhete rikkumisena. Olmeromaanides kajasta-
tigi teema pingestatud tähendust ja kahtlusi 
nõukogulikus naiste emantsipatsioonis. Olme-
romaanide sotsiaalkriitilise funktsioonina 
ongi Johanna Ross välja toonud, et nad kriti-
seerisid nõukogude võrdõiguslikkuse poliiti-
kat oma igapäevaelule keskenduva kujutamis-
laadi kaudu: „Näiteks võiks väita, et naispea-
tegelasega romaanid on samamoodi süsteemi-
kriitilised, ainult et fookus on mujal ja soorolli 
küsimus ei ole siin mitte metafoor, vaid tõeline 
probleem ise. Meeskodanike endi asemel võib 
patuoinana näha riiklikku emantsipatsiooni-
poliitikat ja -retoorikat, mis hoolimata naise 
kui ema erikohtlemisest siiski veeretasid tema 
peale kahekordse vastutuse korraga töises ja 
koduses sfääris.“ (Ross 2014, 70)

Teisalt seostus see ambivalentsus ka mehe-
likkuse kriisi teemaga: naised tundsid ennast 
kaudselt süüdi, sest tänu emantsipeerunud 
naistele (n.-ö. naiste võimule) ei saanud mehed 
täita oma mehelikku rolli. Naised olid tänu 
riiklikule võrdõiguspoliitikale „liiga“ iseseisvad 
ja see muutis mehed nõrgaks, sest traditsiooni-
line mehelikkus eeldas pigem nõrka naist, kelle 
kõrval mees oleks saanud ennast tunda tugeva 
ja otsustusvõimelisena. Paradoksaalselt olme-
romaanid ühtlasi ka  toetasid „normaalset“ 
soosüsteemi, sest nõukogude võrdõiguslikkuse 
poliitikat kritiseerides pooldasid nad pigem 
traditsioonilisi soorolle, kus naisel oli võimalik 
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jääda naiseks ja mehel meheks. See vastuolu-
lisus teema käsitluses kujundaski olmekirjan-
duse soolist diskursust.   

Arvustajad suhtusid nendesse teostesse 
kriitiliselt, nimetades neid olme- või naiste-
romaanideks  (Ross 2011, 26, 28; Veidemann 
1980, 130). Problemaatilisena nähti nende 
teoste keskendumist argielu, nõukogude tege-
likkuse kujutamisele ning üldistuste ja vaim-
suse vähesust (Veidemann 1980, 134). Näiteks 
leidis Rein Veidemann, et olme ei ole elu, vaid 
elu surrogaat (samas, 130). Veidemann viitas 
ka sellele, et kirjandus hakkab üle võtma aja-
lehežanri poeetikat, et kirjandus tegeleb tee-
madega, millega peaks tegelema ajakirjandus 
(samas, 133).

Nõukogude igapäevaelu, kus oli pidevalt 
puudus vajalikest tarbeesemetest ja teenus-
test, oligi olme ja sellisena seda ka kriitikas 
halvustati. Olmekirjandus kontekstualiseeris 
kirjanduse, asetades selle konkreetsesse aega 
ja ruumi, luues sellele argielulise konteksti ja 
seetõttu käsitleti seda triviaalsena. Pidevas 
kõige puudumises oli nõukogude igapäevaelu 
ahistav, tekitades perspektiivituse ja väljapääs-
matuse tunde, mis omakorda viitas nõukogude 
ühiskonna kui totalitaarse ühiskonna poolt 
loodud ahistatusele, kodanikuõiguste ja vaba-
duste puudumisele, mida kirjanduses otse-
sõnu käsitleda ei saanud. Ahistatus kui reaalse 
situatsiooni metafoor tingis ka kujutusviisi, 
mida kriitika ei mõistnud. Nõukogude estee-
tika põhimõtted nägid kirjanduse rolli pigem 
igavikuliste kui argieluliste teemade käsitlejana 
ja selline suhtumine kajastus ka kriitikas, mis 
eeldas kirjanduselt üleva ja igavikulise käsitle-
mist.     

Olmekirjandus oli oma ajastu kontekstis 
poleemiline, suhestudes aktuaalsete teema-
dega ja ajakirjanduses loodud diskursustega 
mehelikkuse ja naiselikkuse kriisist ja naiste 
emantsipatsioonist. Olmekirjanduse roll oli 
eelkõige sotsiaalkriitiline, esteetilises mõttes 
seda kui nähtust kriitika ei tunnistanud. 

Keha ja seksuaalsus

Kehalisust ja seksuaalsust puudutavat dis-
kursust Nõukogude Liidus kujundas teatav 
puritaanlik hoiak, mida iseloomustab hästi 
legendaarseks muutunud väljend „Meil Nõu-
kogude Liidus seksi ei ole“, nagu väitis esime-
ses Nõukogude Liidu ja USA vahelises tele-
sillas osalenud noor naine 1986. aastal (Kon 
1995, 1). Seksuoloog Igor Kon nimetabki nõu-
kogude ühiskonna seksuaalsusevaenulikkust 
lausa „repressiivseks seksofoobiaks“, mis oli 
oluline osa totalitaarsest individuaalsuse kont-
rollist (samas). 

Stalinistliku perioodi seksuaalpoliitikat 
iseloomustab Igor Kon kui repressiooni, mil 
seksuaalsust ei saanud üldse käsitleda. Sula-
perioodil see hoiak muutus, tänu ühiskonna 
teatavale liberaliseerumisele oli mh. võimalik 
hakata tegema uuringuid seksuaalsuse vald-
konnas ja samuti hakati avaldama mõningast 
informatsiooni selle kohta (Kon, 1995, 51–52, 
85–106).    

Üldjoontes kehtib eeltoodu ka Eesti kohta, 
kuigi võttes arvesse iseseisvusperioodil välja 
antud abieluteemalist kirjandust oli seksuaal-
sust puudutav info siin tõenäoliselt kättesaa-
davam, vaatamata sellele, et suur osa sellis-
test raamatutest olid raamatukogude piiratud 
juurdepääsuga erifondides (nt. Th. H. van de 
Velde „Abielutehnika: uurimus täiusliku abielu 
füsioloogiast ja tehnikast“, 1926, e. k. 1933).        

Arusaamu naise ja mehe kehast ning sek-
suaalsusest kujundasid Eestis muu hulgas 
populaarsed meditsiinitekstid, s.t. laiale luge-
jaskonnale suunatud raamatud murdeea muu-
tustest, naiseks ja meheks saamisest, abielust, 
rasedusest, sünnitusest jmt. Neid ilmus Eestis 
nõukogude perioodil vähe ning esimeste hulgas 
olid tõlked vene keelest (Zalkind 1950) ja tšehhi 
autorite vene keele vahendusel tõlgitud teosed 
(Peter, Šebek, Hynie 1962; Hynie 1962). Hiljem 
avaldati ka eesti autorite teoseid (nt. Kadastik 
1963; Kurm 1970; Kook 1978). Ilmus ka täiskas-
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vanutele mõeldud populaarset kirjandust (Zal-
kind 1950; Hanniotti 1967; Kahn 1970). 

Neid teoseid iseloomustab konservatiivne 
hoiak soorollide suhtes. Mehe ja naise rolle 
nähti biologistlikus võtmes ja seetõttu peeti 
soorolle muutumatuteks: naised pidid jääma 
naisteks ja mehed meesteks. Naisi peeti (vaa-
tamata naise täiskohaga töötamisele) vastuta-
vaks koduse elu ja lastekasvatuse korraldamise 
eest, kuigi mõnikord rõhutati ka meeste abis-
tavat rolli selles. Seksuaalsust käsitleti mora-
liseerivas ja normatiivses kontekstis, taustaks 
arusaam kommunistlikust moraalist, mis pidi 
määratlema sugupooltevahelisi suhteid kui 
partnerlussuhteid. 

Kurioosseimaks näiteks on 1950. aastal 
ilmunud vene keelest tõlgitud raamat „Terve 
abielu ja terve perekond“ (Zalkind 1950), mille 
ideoloogiliselt laetud keel käsitleb nõukogude 
perekonda, sh. seksuaalsust kommunistliku 
moraali kontekstis, kaanepildil punalipuga 
õnnelik kolmelapseline nõukogude perekond. 
Raamatu ideoloogiliseks aluseks ongi nõu-
kogude abielu ülistamine selle vastandamise 
kaudu kodanliku abieluga: „Kodanliku ärilise 
abielu asemele tuleb majanduslikult vabade 
ja poliitiliselt võrdõiguslike inimeste vastas-
tikusele kiindumusele ja armastusele rajanev 
vaba liit.“ (Zalkind 1950, 5) Kommunistlikul 
moraalil põhineva armastuse ja abielu iseloo-
mustamiseks tuuakse arvukalt näiteid nõuko-
gude ilukirjandusest, rõhutades kommunist-
liku moraali ülimuslikkust perekonnasuhetes: 
„Võitnud sotsialismi tingimustes kujunevad 
välja uued, kommunistlikud suhted inimeste 
vahel, uus, kommunistlik moraal. Üha sageda-
mini leiame perekondi, kus üksikisiku huvid 
põimuvad tihedalt kogu sotsialistliku ühis-
konna ja kogu nõukogude rahva huvidega“ 
(samas, 25). Emadust nähakse politiseerituna: 
lasterikkus ei ole „õnnetus, milleks seda pee-
takse kapitalistlikes riikides, vaid rõõm“, mille 
riik heldelt tasub nii mitmesuguste soodustus-
tega kui medalite ja ordenitega (samas, 17). 

Seksuaalsust nähakse negatiivse ja ohtlikuna 
nii suguhaigustesse haigestumise mõttes (ka 
suguhaigusi Nõukogude Liidus nimetatakse 
kapitalismi igandiks, 58) kui tegevusena, mis 
viib inimesed eemale ühiskondlikest huvidest, 
eriti suuri piiranguid seatakse naiste seksuaal-
elule: „Eriti vajalik on suguelu range regulee-
rimine naistele.“ (samas, 62) Leitakse, et ka 
pikaajaline seksuaalelust hoidumine „ei tekita 
tervisele mingit kahju. Vastupidi, inimesed 
tunnevad ennast sellistel juhtudel täis energiat 
ja loomingulisi jõude ning taluvad kergesti 
suguelust loobumist. Teadus ei tunne haigusi, 
mida oleks esile kutsunud suguelust hoidu-
mine“ (samas, 63).

Noortele mõeldud raamatutes oligi esiplaa-
nil moraliseeriv ja hoiatav toon, eriti seksuaal-
suse suhtes, mida nähti ohtliku ja kontrollimist 
vajavana. Kuna meeste homoseksuaalsus oli 
Nõukogude Liidus kriminaalkorras karistatav 
(kuid naiste homoseksuaalsus ei olnud karis-
tatav),5 siis eriti hoiatati selle eest. Näiteks 
hoiatati noorukeid meeste eest, kes väljenda-
vad ebatervet huvi noormeeste vastu (Kadas-
tik 1970, 37). Kehtis ka arusaam naissoo, eriti 
noorte naiste vähesest seksuaalsusest: „Noor-
tel naistel reeglina puudub üldse soov sek-
suaalvahekorraks ning ainult siis, kui nad on 
väga noorelt, juba 14–16-aastaselt alustanud 
seksuaalelu, võib neil neiuna esineda suurene-
nud sugutung.“ (samas, 57) Esimene seksuaal-
vahekord on neidudele tavaliselt psüühiliselt 
„traumeerivaks teguriks, mitte meeldivaks 
elamuseks“ (samas). Teadmised, mis noorukid 
seksuaalsusest said, olid väga üldised ja pinna-
pealsed, eriti vähe räägiti rasestumisvastastest 
vahenditest (mida nõukogude ajal eriti saada 
ei olnud). Ranget suhtumist seksuaalsusesse 
näitab ka hoiatus pornograafilise teose valmis-
tamise ja levitamise  eest, mis oli kriminaalkor-
ras karistatav (samas, 55).  

Puritaanlik suhtumine seksuaalsusesse 
ei olnud siiski absoluutne. Teerajajaks sek-
suaalhariduse alal sai soome autorite Martti 
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Paloheimo, Mauri Rouhunkoski ja Mirja Ruta-
neni raamatu „Avameelselt abielust“ avalda-
mine (lühendatult) Eestis 1974. aastal (2. trükk 
ilmus juba 1975). „Avameelselt abielust“ oli 
nõukogude kontekstis erakordne oma ava-
meelse seksuaalsuse käsitluse poolest. Kuna 
raamatu trükiarv oli suur (nt. 1974. aasta väl-
jaande trükiarv oli 80 000), siis oli ta mõju tõe-
näoliselt arvestatav. On eraldi küsimus, kuidas 
see raamat üldse Eestis ilmuda sai, s.t. kuidas 
oli võimalik vältida tsensuuri ja ideoloogilist 
kontrolli. 

Raamat keskendub seksuaalsusele, esitades 
seda neutraalsemas ja tunduvalt vabameel-
semas võtmes võrreldes eelmainitud raama-
tutega. Stiil on rahulik, ähvarduste ja keel-
dude asemel on pigem sõbralikud soovitused. 
Rohkem tähelepanu pööratakse seksuaalsuse 
psühholoogilistele külgedele, nähes seksuaal-
suses sugudevaheliste suhete loomulikku osa. 
Kuigi näiteks homoseksuaalsust esitatakse 
seksuaalperverssuste all kui kõrvalekallet nor-
maalsest seksuaalsusest, rõhutatakse samas, 
et teatud piirides on homoseksualism „täiesti 
normaalne“, pidades silmas latentset homo-
seksualismi, s.t. seksuaalse arengu etappe lap-
sepõlves või samasoolisi suletud sõpruskondi 
(Paloheimo jt. 1974, 209–210). 

Kehalisust kujutatakse neutraalses stiilis ja 
psühhologiseerituna, s.t. rõhutakse psüühika 
suurt rolli kehaga seonduvas. Naise keha esi-
tatakse nn. normaliseerivas võtmes, s.t. selle 
eripära esitatakse lugejale loomulikuna. Kuigi 
mehe ja naise soorolle nähakse erinevatena 
(nt. rõhutatakse naise psüühika erinevust), 
esitatakse mehelikkust ja naiselikkust kui kul-
tuurilisi konstruktsioone: „Nn. „mehelikkus“ 
ja „naiselikkus“ on eriti raskesti defineerita-
vad ning kultuuriti muutuvad.“ (samas, 213) 
Konkreetseid lastekasvatuse nõuandeid raa-
matus selle rõhuasetuse tõttu eriti ei ole. 

Mõnevõrra kurioosseks näiteks naise 
kehaga seotud diskursustest on Ene Koogi 
naisekeha muutusi murdeeas, raseduse ja 

sünnituse perioodil käsitlev raamat „Tütarlap-
sest sirgub naine“ (1978), mis ilmus kolmes 
trükis (1978, 1979, 1986) väga suurtes tiraa-
žides (50 000–60 000 eksemplari). Raamatu 
sihtgrupina määratleti tegelikult kõiki naisi, 
nii murdeealisi neide, abielunaisi kui emasid. 
Folklooriuurija Andreas Kalkun leiab, et see 
raamat on mõjutanud väga paljusid eesti naisi, 
viidates tänapäeval internetikommentaaridest 
leitud meenutustele raamatu mõju kohta – 
s.t. mitmed tänapäeva naised mäletavad selle 
raamatu loodud häbitunnet naisekeha bioloo-
giliste aspektide kohta või enese tajumist eba-
normaalsena (Kalkun 2006, 136–137).

Raamatu vaatenurk on normatiivne, sei-
sukohti esitatakse sageli käskivas kõneviisis, 
rõhutades õige toimimise olulisust: „Iga pea-
tüki õigeks mõistmiseks on vajalik eelnevate 
läbilugemine. Läbisegi lugemine võib tuua 
kaasa vääriti- või mittemõistmist.“ (Kook 1978, 
6) Autori väidete illustreerimiseks on esitatud 
palju õpetlikke lugusid. Iga peatükk lõpeb ette-
kirjutustega pealkirjaga „Pidage meeles!“, mille 
kohustuslikku järgimist rõhutab keelav ja hoia-
tav stiil, näiteks „Menstruatsiooni ajal on kee-
latud jalgrattasport, aerutamine, ratsutamine, 
ujumine“ (samas, 19). 

Mitmeid naise keha ja reproduktiivsusega 
seotud aspekte esitatakse kui ohtlikke (nagu 
menstruatsioon, abort). Tähelepanuväärne on 
ka raamatus esitatud naise anatoomia kirjel-
dus (koos joonisega), sest sealt puudub kliitor. 
Seksuaalsust kujutatakse samuti (naise jaoks) 
ohtlikuna usaldusväärsete rasestumisvastaste 
vahendite puudumise ja suguhaiguste ohu 
tõttu: „Pidage meeles! Tark naine ei alusta sek-
suaalelu enne, kui ta pole kindel, et vajaduse 
korral suudab ta oma last ka üksi kasvatada!“ 
(Kook 1978, 51) See hoiak peegeldab ka ajastu-
omast suhtumist laste kasvatamisse kui naiste 
vastutusalasse, piirdumata sellega. Raamatu 
lastekasvatust käsitlevas osas tehakse noorele 
emale muuhulgas selgeks ka tema roll abikaasa 
kasvatamises: „Asuge kohe vähehaaval kasva-
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tama ka oma abikaasat, kui selgub, et ta pole 
isakohustuste täitmiseks veel küps.“ (samas, 
105) Raamat tõigi esile ühiskonnas kehti-
nud „sooideoloogiad ja kehaga seotud tabud“ 
(Kalkun 2006, 146), määratledes naiselikkkust 
kui midagi häbiväärset.   

Võib väita, et need naise keha ja seksuaal-
susega seotud tabud, naise keha käsitlemine 
normist kõrvalekaldena, eksisteerisid läbi kogu 
nõukogude perioodi, Ene Koogi raamat „Tütar-
lapsest sirgub naine“ tõi need lihtsalt eriti sel-
gelt esile. Sellise naisekehasse suhtumise jälgi 
võib (varjatumalt) leida ka teistes eelmainitud 
populaarsetes meditsiinitekstides, ent ka mujal 
avalikus diskursuses, nt. ajakirjas Nõukogude 
Naine. Ka naiste elulugusid lugedes võib aimu 
saada sellise suhtumise mõjukusest (vt. Karu-
soo 1997). Fakt, et Andreas Kalkun viitas 
tänapäevalgi internetikommentaaridest leitud 
meenutustele selle raamatu mõju kohta, lubab 
oletada, et terve generatsioon naisi kasvas selle 
raamatu mõjuväljas, mida ei suutnud tühistada 
ka soomlaste „Avameelselt abielust“ raamatu 
märksa vabam vaatenurk (naise) kehale ja sek-
suaalsusele.      

Kokkuvõtteks
Nõukogude riigi poolt propageeritud amet-

liku soolise võrdõiguslikkuse retoorika varjus 
säilis tegelikult patriarhaalne sooideoloogia, 
mida omakorda võimendas essentsialistlik ja 
biologistlik arusaam soolisusest/soorollidest. 
Erinevate tekstide kaudu loodud soodiskursu-
sed võimendasid ühelt poolt ametlikku võrdõi-
guslikkuse retoorikat, konstrueerides kuvandi 
(nõukogude) naisest eelkõige kui töötavast 
ja ühiskondlikult aktiivsest naisest. Emadus 
kuulus sellesse kuvandisse pigem kui kohustus 
riigi suhtes. Naise rolli muutumises, emant-
sipatsioonis nähti sotsiaalsete ja perekond-
like probleemide allikat, samas kui mehe rolli 
käsitleti pigem muutumatuna, traditsioonilises 
patriarhaalses tähenduses. 

Teisalt ei olnud domineerivad diskursu-
sed homogeensed, läbitungimatud ja ühtsed, 
vaid neis leidus „õhuauke“, vasturääkivusi ja 
erinevusi. 1960. aastatel alanud ideoloogiliselt 
vabam õhkkond tõi kaasa ka teatud võimalu-
sed info levikuks läänest ja see mõjutas oma-
korda soolisi diskursusi, mis käsitlesid teatud 
määral nii lääne naisliikumisi kui ka muutu-
vaid soorolle moderniseeruva ühiskonna kon-
tekstis. Ajakirjandus, eelkõige ajaleht Sirp ja 
Vasar oli siin diskussiooni algataja rollis, alles 
seejärel hakati teemat käsitlema ilukirjandu-
ses, mille võimalused teemakujutuseks olid 
mitmekesisemad kui ajakirjandusel ja seetõttu 
oli kujutusdiapasoon laiem, kulmineerudes 
Aimée Beekmani omalaadse hoiatusromaa-
niga „Valikuvõimalus“ kui naisemantsipat-
siooni kõverpeegliga. 

Emantsipatsiooniteema kõrval mõjutas 
soolisi diskursusi ka populaarsete meditsiini-
käsiraamatute käsitlusviis soolisusest ja soorol-
lidest kui bioloogilisest nähtusest, mis määrab 
tüdrukute ja poiste kujunemist ja hilisemat 
käitumist. Iseloomulik sellele diskursusele oli 
normatiivne ja samas puritaanlik suhtumine 
kehasse, eriti just naise kehasse, reproduktiiv-
susesse ja seksuaalsusesse. Tabu ja häbi võik-
sid olla märksõnadeks, mis seostuvad naise 
kehaga selles diskursuses. Seda puritaanluse 
diskursust vaidlustas erandina soome autorite 
abielutehnika raamatu ilmumine eesti keeles 
1974. aastal, olles esimeseks avameelselt sek-
suaalsust käsitlevaks raamatuks Nõukogude 
Eestis. Biologistlik ja essentsialistlik arusaam 
soolisusest ja soorollidest ei piirdunud ainult 
nõukogude perioodiga, selle mõtteviisi mõju 
ulatub tänapäevani, mil meediadiskussiooni-
des tuginetakse argumentidele soorollide bio-
loogilisest määratusest.               

Eraldi küsimus on, kuidas naised ja mehed 
ennast ise määratlesid nende soolisust/nai-
selikkust ja mehelikkust kujundavate dis-
kursuste kontekstis. Milline oli seos ametlike 
diskursuste, tegeliku nõukoguliku kogemuse 
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ja naiste ning meeste enesetunnetuse vahel 
ning millised olid võimalused alternatiivseteks 
enesemääratlusteks? Teataval määral kajastas 
seda ilukirjandus, nagu näitas ka nn. olmekir-
janduse teemadering. Põhjalikumaid teadmisi 
nende seoste kohta võiks pakkuda elulugude 
ja elulooliste intervjuude uurimine. Elulugude 
kontekstis on näiteks ilmne, et töö oli naiste 
identiteedi keskseks osaks, nii et selles mõttes 
saavutas nõukogulik retoorika oma eesmärgi. 

   Sellel, kuidas riik määratles naisi (aga ka 
mehi) avalike diskursuste ja sotsiaalpoliitikate 
kaudu, oli mõju naiste enesemääratlusele, kus 
töö saavutas keskse asendi. Eesti taasiseseis-
vudes löödi sellesse kuvandisse mõra, hakates 
propageerima naise rolli koduperenaisena (vt. 
Kurvinen 2008). Nõukogulik töö, eriti lihtsa, 
tootva töö ülistamine asendati kuvandiga nai-
sest kodukeskse emana. Kuigi see kuvand jäi 
pigem ideaaliks, sest enamikul naistel polnud 
ja pole praegugi majanduslikel põhjustel või-
malik piirduda koduperenaise rolliga, on töö-
tava naise kuvand tänapäeval võrreldes nõu-
kogude perioodiga muutunud. Esikohale ei 
seata enam lihtsat tööd, vaid karjäärialaseid 
saavutusi või ettevõtjaks olemist. Seetõttu on 
tavalisel naisel selle kuvandiga palju raskem 
samastuda. Ent lisaks professionaalsetele saa-
vutustele oma erialal peaks kaasaegne naine 
hakkama saama nii lastekasvatusega kui olema 
hoolitsetud ja seksika välimusega. Viimane 
aspekt – kapitalistlik surve olla iluteenuste 
tarbimise kaudu konkurentsivõimeline – on 
võrreldes nõukogude aja naise kuvandiga uus. 
Sellega kaasnev sotsiaalne surve, mis mõõdab 
naise väärtust vastavusega jäikadele saleduse ja 
noorusliku ilu kriteeriumitele, on soospetsiifi-
line. Mehe kuvandi puhul on samavõrra oluli-
sed majanduslik jõukus ja edukus kui „tõelise“ 
mehelikkuse mõõdupuu.     

Uued soodiskursused ei kajasta mitte 
ainult töö muutunud tähendust, vaid esitavad 
ka nõukogudeaegsele kuvandile vastandliku 
käsitluse seksuaalsusest ja kehalisusest. Nõu-

kogulik normatiivsus ja puritaanlikkus suhtu-
mises kehasse ja seksuaalsusesse on asendunud 
liberaalse avameelsuse ja kõikelubatavusega. 
Siiski ei ole Eestis veel eriti nähtaval naise-
keskne suhe keha ja seksuaalsusega, domi-
neerivad seksuaalsuse diskursused esindavad 
pigem mehelikku vaatepunkti.      

Euroopa Liidu võrdõiguspoliitikad ja 
-retoorika on samuti olulised kaasaegsete soo-
diskursuste kujundajana, toetades uusi vaate-
nurki soolisusele ja sooproblemaatikale laie-
malt. Võibki väita, et traditsioonilised arusaa-
mad soolisusest, mida nõukogude perioodil 
jätkuvalt taastoodeti, on nüüdseks muutumas, 
kohanedes uute vaatenurkade ja nõudmistega.          

Artikli valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi institutsionaalne uurimistoetus (projekt 
IUT22-2).
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Märkused
1 Artikli aluseks on ettekanne võrdõigusvoliniku kant-

selei korraldatud konverentsil „Saatused ja staatused: 
soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“, mis 
toimus Tallinnas 1.‒2. juunil 2015. aastal.

2 Soome naabrus oli oluline juba seetõttu, et 1965.  
aastal taastati Tallinna ja Helsinki vahel 1940. aastal 
katkenud reisilaevaühendus, tänu millele Eesti 
avanes mõnevõrra välismaailmale. Soome mõju-
tas ka meedia kaudu, sest Põhja-Eestis oli võimalik 
alates 1960. aastatest vaadata Soome televisiooni, 
mis toimis omalaadse „aknana vabasse Euroopasse“. 
Pärast 1971. aastat, mil Soomes võeti kasutusele uus 
saatja, oli u. kolmandik Eesti NSV teleauditooriu-
mist Soome TV levialas (Miil 2014, 39). Nõukogude 
Eestisse levisid ka lääne raadiojaamade saated (Miil 
2014, 8, 30−31).

3 Kasutan sõna „diskursus“, lähtudes foucault’likust 
diskursuseanalüüsist ja mõistes diskursust kui sot-
siaalse reaalsuse konstrueerimise viisi, mis on seotud 
ühiskonnas eksisteerivate sotsiaalsete ja kultuuriliste 
võimusuhetega. „Soodiskursuse“ all mõistan siin 
seda, kuidas soolisust sotsiaalselt konstrueeritakse 
tekstide kaudu. 

4 Ajakirjas oli autori nimi kirjutatud Betty Freeden, 
mis viitab sellele, et tõenäoliselt oli tekst tõlgitud vene 
keelest, kuigi tõlkijat ega algkeelt polnud tekstikatke 
juures märgitud.

5 ENSV Kriminaalkoodeksi (1980) §-s 118 oli karistu-
seks pederastia eest vabadusekaotus kuni kahe aas-
tani. „Loomuvastane suguühendus naissoost isikuga 
või kahe naissoost isiku vahel“ ei olnud karistatav 
selle paragrahvi järgi. Vt. Eesti NSV kriminaalkoo-
deks. Kommenteeritud väljaanne. Koost. prof. Ilmar 
Rebane. Tallinn, Eesti Raamat, 1980, lk. 387.    
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Kui Eesti naised       
Bebelit lugesid.   
Naisküsimusest 
Eestis 20. sajandi 
alguses

Tiina Ann Kirss

Aastal 1900 avaldas Mihkel Martna 
Rahva Lõbu-lehes artikli pealkir-
jaga „Naisterahwa küsimus“ (Martna 

1900, 145−150), mis jooksis läbi kahe ajalehe-
numbri. Juba XIX sajandi keskpaigast saadik 
käsitleti Euroopas ja Põhja-Ameerikas „nais-
terahva küsimuse“ üldnimetaja all mitme-
suguseid õiguseid, reforme ning muudatusi 
ühiskondlikes hoiakutes. Õiguse valdkon-
nas püüti muuta abielunaiste pea olematut 
omandi- ja pärimisõigust, nende õigusi oma 
lastele abielulahutuse puhul. Naistele pidi või-
maldatama vabanemine eestkoste alt. Valu-
saks küsimuseks oli ka naiste juurdepääsu 
laiendamine kesk- ning kõrgharidusele, kuna 
haridusest sõltusid kutseoskused ning majan-
duslik iseseisvumine. Püüti avardada naiste 
tegutsemisvõimalusi avalikus elus, võideldi 
selle eest, et naistele oleks „sobilik“ töötada 
ka vabrikutes ja tööstustes, mitte ainult pere-
kondlikes käsitöökodades. Kõige ulatusliku-
mad kampaaniad naiste üldiste tsiviilõiguste 
eest, eriti valimisõiguse eest, olid 1900. aasta 
ringis juba organiseerumas. „Naisterahva 
küsimus“ oli aktuaalne mitmel pool: erinevate 
rõhuasetustega ning ideoloogiliste osakaalu-
dega Saksamaal ja Inglismaal, Prantsusmaal 
ning ka Venemaal.1 

Naisküsimuse püstitamine käiski enamasti 
ajakirjandusliku poleemika kaudu, mille võis 
provotseerida mõni konstrueeritud, ajalehe 
kaudu võimendatud skandaal, mis mõjus taga-
silöögina vallapääsenud uutele mõtetele ning 
võimalustele.2 Näiteks üksnes 1904. aastal oli 
Uudistes kaks korda sõna võtnud „naisterahva 
küsimuse“ kohta Helene Õiglas, kus ta üritas 
arukalt korrale kutsuda neid, kes pidasid naise 
iseseisvumist loomuvastaseks ning perekonda 
laostavaks. Samal aastal vaidleb Uudistes (9. 
aprill 1904) Luise Ruut, et töötamine väljas-
pool kodu ei ole naisele sugugi häbiasi, vaid 
tema iseseisvuse alus.

Kahel korral pärast 1900. aastal avaldatud 
artiklit püstitas Martna uuesti „naisterahva 
küsimuse“, mõtestades ning esitades seda 
läbi saksa sotsialisti August Bebeli vaadete 
prisma, toetudes Bebeli populaarsele, laialt 
levinud ning mitukümmend korda uuesti trü-
kitud teosele „Die Frau und der Sozialismus“ 
(1879).3 Käesolev artikkel analüüsib Martna 
Bebeli-käsitlust Eesti kontekstis, küsides, kas 
ja kuivõrd ning millises kontekstis olid eesti 
naised Bebelit lugenud. Kuigi kirjalikke jälgi 
Bebeli retseptsioonist Eestis on vähe, on olu-
lisem teada, milline oli revolutsioonimeelsete 
noorte gümnasistide ja üliõpilasealiste luge-
mismaterjal üldisemalt ning kuidas Bebeli 
teos naisterahva küsimusest nende hulka 
mahtus. On teada, et aastatel 1903−1905 ring-
lesid põranda all mitmed marksistlikud, sot-
sialistlikud ning loodusteaduslikud teosed, 
nende katkendid ja konspektid. Bebeli luge-
mine sellises koosluses oli maailmavaateli-
selt koherentne, tema teose selge struktuur 
ja sõnastus hõlbustas ka revolutsiooniliste 
mõtete edasiandmist tööliste lugemisringi-
des. Artikli teine osa tugineb väitel, et Bebeli 
„ideaal-lugejad“ Eestis olid naisrevolutsionää-
rid: Alma Ani-Ast, Alma Ostra-Oinas, Lilli 
Ibrus-Köstner, Marta Lepp jt., kelle mentori-
teks 1903−1905 olid Peeter Speek ja Mihkel 
Martna, lisaks neile sotsialistliku maailmavaa-
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tega tõsisemat tutvust teinud noored naised 
Minni Kurs-Olesk, Linda Jürmann, Helene 
Õiglas, Helene Taar. 1880. aastatel sündinud 
ning sajandipöördel gümnaasiumi lõpeta-
nud naisrevolutsionääride hõre, kuid ehe 
memuaristlik materjal, kogutud 1905. Aasta 
Seltsi kogumisaktsioonide vältel 1930. aastatel 
(mille üheks eestvedajaks oli Mihkel Martna), 
valgustab nende maailmavaatelist kujunemist 
revolutsiooni eel ning revolutsioonis osale-
mise tagajärgi nende hilisemas elus. Interv-
juudes ja ääremärkustes täiendavad need 
naised ühiselt läbi elatud sündmuste mäleta-
mist, moodustades ühe feministlikult meeles-
tatud4 põlvkonna loo. Artikli kolmandas osas 
küsin, milliste lähenemiste ja meetodite kaudu 
oleks võimalik seda lugu uurida.

II 
Mihkel Martna kolm mõtteavaldust Eesti 

ajakirjanduses on kasulikud „naisterahva 
küsimuse“ piirjoonte mõistmiseks Eestis üle-
eelmisest sajandipöördest kuni Eesti Vabariigi 
sünnini.5 Martna ei alustanud oma käsit-
lust „naisterahva küsimusest“, filosofeerides 
abstraktsest võrdsuseideaalist, vaid rääki-
des kaasaja õiguslikest, majanduslikest ning 
demograafilistest asjaoludest, mille kaudu 
saab küsimuse tekkimist põhjendada: „Meie-
aegne naisterahva küsimus on üks nende 
majandusliste muutuste ehk ümberlükka-
miste tagajärg, mis meieaegse kapitalistilise 
elu- ja olekukorra iseäralduste läbi tungivalt 
on tarviliseks saanud. Ta on igas rahvakihis 
ehk -klassis, mis meieaegse seltskonna keskel 
olemas on, päevakorral, aga tuleb siiski igas 
klassis ise kujul nähtavale.“ (Martna 1900, 
145) Konkreetselt osutas Martna asjaolule, et 
kasvav hulk vallalisi naisi Eestis vajas elukut-
set, mis omakorda eeldas ameti- või kutseha-
ridust. Ka nendes maalt linna ümber asunud 
peredes, kus ühest sissetulekust nappis, pidid 
naised tööle minnes astuma ebavõrdsesse 

võistlusesse meestöölistega ning leppima pal-
galõhega.

Kümme aastat pärast esimest artiklit kir-
jutas Martna Päevalehes (4. veebruar 1910) 
lühikese üleskutse pealkirjaga „Miks Eesti 
naisterahwas ei ärka?“ (Martna 1910), milles 
ta eeldas, et Eesti avalikkuses on „naisterahva 
küsimusest“ mõndagi aru saadud ning et näh-
taval oli juba piisavalt haritud naisi, kes tule-
vikus võiksid anda tõhusa panuse „Eesti kul-
turale“. Vahepealsel kümnendil olid mõned 
uksed tagasihoidlikult avatud ning nurgakivid 
paigutatud. Esiteks, juba enne 1905. aastat 
teadvustati ajakirjanduses muret „feminiinse 
ajude äravoolu“ pärast Venemaale guvernan-
tideks ning ka tööstustöölisteks. Noori naisi 
üritati Peterburist tagasi Eestisse kutsuda 
kooliõpetajateks vallakoolidesse (M. O. 1903). 
Selleks oli vaja ületada mitmeid visalt püsivaid 
hoiakuid kohalikes vallavalitsustes, kes eelis-
tasid kooliõpetajate kandidaatide hulgas mehi: 
kaheldi, kas naine suudab klassis korda pidada 
ning oma häält maksma panna.6 Uue sajandi 
esimesel kümnendil oli ka võitluses naiste 
keskhariduse nimel saavutatud tublisid edu-
samme: asutatud oli kaks eesti õppekeelega 
tütarlaste gümnaasiumi: Eesti Noorsoo Kas-
vatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasium Tartus 
(1906) ja Elfriede Lenderi eragümnaasium 
Tallinnas (1907). Nende soliidsete saavutuste 
kõrval oli 1900−1910 eelkõige revolutsiooni-
line kümnend, mille vältel radikaliseerus pal-
jude noorte mõtlemine ja käitumine, olgu see 
pürgimuses ääremaa mahajäämusest Euroopa 
kultuuri poole (Noor-Eesti liikumine) või 
sugudevahelise vaimse võrdväärsuse taotlu-
ses, millega kaasnes lihtne riietus, lühikesed 
juuksed ning loobumine paljudest pealiskaud-
setest seltskondlikest maneeridest. Eneseku-
vand vabast, intellektuaalselt end meestega 
võrdseks pidavast inimesest oli olulisel kohal 
nii nende naiste maailmavaates kui ka nende 
isiklikus praktikas, kus nad põrkasid kokku 
tolleaegsete kitsaste ning konservatiivsete sot-
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siaalsete käitumisnormidega. 1905 jäi ajuti-
seks vabadusepuhanguks, kuna sellele järgne-
sid tagasilöögid ja repressioonid, mis sundisid 
aktiviste vaikima, end varjama läbiotsimiste 
ning arreteerimiste eest, põdema oma lootuste 
luhtumist ning masendust. Pärast lühiajalist 
vangistust põgenes Mihkel Martna ise repres-
sioonide eest välismaale, kus tema pagulus-
põlv kestis 12 aastat. 

Oma 1910. aastal ilmunud artiklis väidab 
Martna, et peamine takistus naiste emantsi-
peerumisele ei ole individuaalne, vaid ühis-
kondlik organiseerimatus ehk olemasolevate 
ühenduste valed eesmärgid. Naisseltside asu-
tamise peamiseks eesmärgiks pidi Martna 
arvates olema midagi tõsisemat kui meelela-
hutus ja seltskondlikud üritused. Piduõhtute 
korraldamise asemel tuleks rõhutada naiste 
intellektuaalset arengut, mõtte- ning sõnajul-
guse kasvatamist, vaimset iseseisvust. Päeva-
korras peaksid olema „naisterahva silmaringi 
laiendamine ja teda iseseisvusele harjutamine“ 
(Martna 1910, 1). 1910. aastaks oli esimene 
naisorganisatsioon Eestis − Tartu Naisselts − 
jõudnud juba neli aastat tegutseda. Vaatamata 
skandaalsele algusele peoõhtuga, mida Pos-
timehes hoolega karikeeriti, pühendus Tartu 
Naisselts heategevusele, eriti koolilastele kor-
terite muretsemisele ning nende järelevalvele. 
Korraldati iganädalasi koosolekuid ning kaks 
korda kuus kõneõhtuid (H. Õ. 1907). Mõtte-
vahetus, intellektuaalne vereringe oli üks selt-
side suurematest panustest ühiskondlikusse 
ellu, kuid võime õigusega küsida, kui avarate 
vaadetega, kui julgelt need diskussioonid toi-
musid ning milliseid impulsse nad andsid 
organiseeritud tegevuseks. Oli ka teistmoodi 
meelestatud ühendusi: 1909. aastal asutati 
Narvas Üle-Venemaalise Naisterahva Ühe-
õigusluse Liiga osakond. Pikkamööda hakati 
asutama ka naiste ametiühinguid, alustades 
1906. aastal Tallinna aastal naismajateenija-
test (EKLA f. 172, m. 12: 21). Mihkel Martna 
käsitleb eesti naisterahva küsimuse analüüsi 

laiataustaliselt. Tema eksiiliaastatel 1905−1917 
vahendas sotsialistlike ringkondade võrgus-
tik ning ajakirjandus Euroopa naisliikumise 
erinevate rühmituste püüdlusi. Martnal oli 
võimalus tutvuda otsesemalt naisõigusluse 
põhiliine esindavate organisatsioonide mõõt-
kavadega ajakirjanduse kaudu. Saksamaal võis 
Martna olla tutvunud selliste ajakirjanduslike 
väljaannetega kui Die Frauenbewegung ning 
Centralblatt, ka Helene Lange juba 1887. aastal 
avaldatud manifestiga „Gelbe Broschüre“, mis 
kritiseeris Preisimaa hariduspoliitikat, eriti 
tütarlaste hariduse suhtes.7 Kindlasti huvitas 
Martnat „emadusfeminismi“ (ehk sotsiaalse 
feminismi) nimel taotletavad meetmed nais-
tööliste töötervishoiu kaitseks. Radikaalseim 
siht, mis oli ühtlasi terve liikumise sümboliks, 
oli naiste hääleõigus, mille taotluse korduv 
ebaõnnestumine parlamendis oli jätkuvaks 
piirikiviks naisõiguslusele, kuigi kõik nais-
küsimusega tegelevad organisatsioonid ei 
pidanud hääleõiguse saavutamist peamiseks 
eesmärgiks. Saksamaal loodi naiste ameti-
ühinguid ning sotsialistlike feministide ringe 
(Gerhard 2004, 112), mille arenguid ning ene-
seavaldusi Martna erilise huviga jälgis, näiteks 
Clara Zetkini 1893. aastast peale ilmuvat aja-
lehte Die Gleichheit (Wischermann 2003, 67, 
69). Nigol Andreseni järgi täiendas Martna 
välismaal ka oma õpinguid, nii (arvatavasti 
vabakuulajana) Berni ja Zürichi ülikoolides 
kui ka Berliini tööliskoolis8 (Andresen 2014, 
12). Kogenud publitsistina tegi ta aktiivselt 
kaastööd saksa sotsialistlikule ajakirjandusele, 
muuhulgas Karl Kautsky toimetatud teoreeti-
lisele ajakirjale Die Neue Zeit (Andresen 2014, 
12). Paratamatult aga oli Martna välismaal 
olles kodumaisest tegelikkusest kaugel.9 Võib 
oletada, et sõprade, ajaleheringkondade ja 
oma kahe tütre (Franziska ning Lucie) kaudu 
sai Martna mõningaid värskeid andmeid nii 
nais- kui ka töölisliikumise kohta Eestis. 

Martna silmis oli esimeseks ning võtmeli-
seks „naisterahva küsimuse“ aspektiks Eestis 
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naiste juurdepääs haridusele, ühiskondlik-
perekondlik panustamine tütarlaste haridusse, 
tagamaks neile kutseoskused ning seekaudu 
majandusliku iseseisvuse. Laiemas tähendu-
ses peaks tütarlapse haridus temas äratama 
isemõtleja, kes oma intellektuaalse arengu eest 
ka edaspidigi hoolitseb, kes ei piirdu kodu-
seintega, vaid oskab ning julgeb end avalikult 
väljendada. Selleks olemasolevatest õmblus-
koolidest ning Töchterschule’dest ei piisanud. 
Pürgimised kõrgharidusele olid vaevalised, 
kuna Vene impeeriumis ei võetud naisi üli-
kooli. Martna naiste kõrghariduse juurde pää-
semise võitlust oma artiklites ei käsitle, küll 
aga puudutas see otseselt ka tema perekonda. 
Arvestades Vene, aga ka Eesti naiste pretse-
denti minna rohkesti õppima välismaa üli-
koolidesse (ka Martna vanim tütar Franziska 
oli Berni õppima läinud (Uudised, 8. oktoo-
ber 1904)), ei olnud kõrghariduse oman-
damine välismaal mitte enam nii üksildane 
ettevõtmine. Küll aga, nagu väidab Bianka 
Pietrow-Ennker Vene naiste kohta, tähendas 
„emantsipatsioon“ igale naisele üksikult mitte 
ainult avalikule areenile astumist, vaid tradit-
siooniliselt kitsa tegutsemisringi laiendamist 
ning eluplaani kui sellise ümbermõtlemist 
(Pietrow-Ennker 2004, 12−13). Sotsialistlik 
käsitlus „naisterahva küsimusest“, nagu seda 
valgustasid Clara Zetkin, Karl Kautsky ning 
sotsialismi populariseeriv kirjanik ning akti-
vist August Bebel, sobis Martna maailmavaa-
tega ning üldiste poliitiliste veendumustega 
kõige lähemalt.

III
1917. aastal avaldas Martna brošüüri, mis 

koosnes 16-leheküljelisest eestikeelsest kok-
kuvõttest August Bebeli (1840−1912) popu-
laarsest teosest „Naisterahvas ja sotsialism“ 
koos Bebeli biograafilise konspektiga. Kuigi 
1905. aastal oli ilmunud Uudiste raamatuväl-
jaandena Bebeli raamatu teise trüki konspekt, 

pealkirjaga „Naisterahvas ja tema poliitiline 
seisukord nüüd ja tulevikus“, vene keelest 
tõlkinud Johann Klaanmann, Martna sellele 
ei osutanud: 1917. konspekti eessõna lõpul 
avaldab ta tagasihoidlikku lootust, et ükskord 
ilmub Bebeli teose eestikeelne terviktõlge. 
Tõenäolisemalt tajus Martna, et Bebeli sõnum 
on puhkenud revolutsiooni taustal veelgi 
enam aktuaalne ning et seda tuli kättesaadavas 
väljaandes korrata.

August Bebel oli Esimese maailmasõja 
eelse rahvusvahelise sotsialistliku liikumise 
käilakuju. Ta kujundas oma sotsialistlike 
vaateid Karl Liebknechti mõjutusel ning oli 
1869. aastal Saksa Sotsiaaldemokraatliku 
Partei (SPD) asutajaliige. Erinevalt teistest 
sotsialistlikes aktivistidest, nagu näiteks Jean 
Jaurès, Karl Kautsky, Georgi Plehhanov ning 
V. I. Lenin, ei olnud Bebelil ülikooliharidust, 
mistõttu oli teda radikaalselt meelestatud sot-
sialistidel ning bolševikel raske pidada põlas-
tusväärseks „keskklassi intellektuaaliks“, kes 
revolutsiooni puhkedes muutub ebarelevant-
seks (Donald 1988, ii). Lisaks oma suurele 
populaarsusele saksa naisliikumise vasakpool-
sel tiival oli August Bebeli 1879. aastal aval-
datud tekst sotsialistlikult meelestatud vene 
naisõiguslaste jaoks „naisküsimuse piibliks“. 
„Die Frau und der Sozialismus“ oli kirjutatud 
„võitlustekstina“ (Kampfschrift), selgete ning 
sirgjooneliste argumentidega, mis valgusta-
vad ülekohtuse, naistevaenuliku ühiskondliku 
korra tekkimist ning mõtestavad poliitilisi 
strateegiaid, et ühiskonda õiglasemaks muuta. 
Bebel oli esimene, kes põhjalikult mõtestas 
naisemantsipatsiooni Marxi teooriatele vas-
tavalt ning sõnastas seda arusaadavas keeles, 
ilma koormava oskussõnavarata. Populari-
seeriva stiili – mitte mõttelise sügavuse ega 
innovatiivsuse – tõttu sai Bebeli raamatust 
naisliikumise „tüvitekst“. Ta suhtus naiskü-
simusesse kui eraldiseisvasse poliitilisesse 
võitlusesse, vastandudes Engelsile, kelle veen-
dumuse kohaselt pidi „naisterahva küsimus“ 



Ariadne Lõng 1/2, 2015 94

lahenema revolutsiooni kaasnähuna ilma 
eriliste pingutusteta ja sihipärase võitluseta. 
Martna Bebeli-brošüüri publitseerimise ajaks 
oli ilmunud Bebeli teose viiekümne neljas sak-
sakeelne trükk. Saksamaal oli Bebeli tekst töö-
lisraamatukogudes enimlaenatud raamatute 
seas, ületades kõiki Marxi ning Engelsi teoseid 
(Steinberg, Jacobs 1976, 168−169). 

Martna 1900. aastal avaldatud artikkel 
nopib Bebeli tööst neid mõtteid, mida ta peab 
vajalikuks eesti sotsiaalse olukorra analüüsi-
miseks ning selleks, et naiserahva küsimust 
saaks Eestis lahendada. Kuna see on aja-
kirjatekst, on Martna kasutatud üldsõnalisi 
seletusi, mitte ideoloogilist žargooni. Selline 
üldsõnaline stiil võib tänapäevasele luge-
jale tunduda petlikuna: väljendusviis on nii 
täidlane kui ka „sopiline“, jättes ruumi ema-
keelseks edasimõtlemiseks. Ligi pool Bebeli 
teosest on pühendatud mineviku analüüsimi-
sele, Martna tekstis on seda aga vähe: näiteks 
ei spekuleerita naiste elude üle pärisorjuse ja 
teoorjuse ajal. Martna Bebeli-ülekannet juhib 
marksistlikul analüüsil põhinev argument, 
mille keskmes on mõned spetsiifilised ideed: 
(1) perekonna sotsiaalseid norme sisendav 
(ning taastootev) toime kooslus; (2) naisküsi-
muse esilekerkimine ei ole klassivõitluse poolt 
determineeritud ega juhuslik, samas pole see 
kapitalistliku ühiskonnakorralduse kõrval-
mõju, vaid omaette ajalooline nähtus, mis on 
majanduslike muutuste tulemus; (4) naisküsi-
mus ei ole klassi- ega seisusespetsiifiline, vaid 
ilmneb igas klassis oma paradoksaalsustega; 
(5) abielu kui institutsiooni suhtes nõustub 
Martna Bebeliga, et seaduslik kooselu, mis 
ei ole konsensuaalne ega põhine harmooni-
lisel suhtel, muutub ahistavaks, eriti naisele, 
kellel pole iseseisvat sissetulekut. Ka sõltub 
abielu institutsioonina topeltmoraalist, mis 
lubab mehele seksuaalse vabaduse kõrval-
suhete viljelemiseks; kui naine aga sarnaselt 
käituks, langeks ta moraalse hukkamõistu 
ohvriks. Nende ideede põhjal jälgib Martna 

Bebeli konkreetsemaid järeldusi: (a) kõrge-
mates ringkondades on materiaalsetel kaa-
lutluste sõlmitud abielude tagajärjeks sageli 
krooniline ehk süstemaatiline abielurikku-
mine, mille tõttu kannatab sotsiaalselt ning 
juriidiliselt nõrgem naispool; (b) kõrgemates 
seisustes jagatakse emadus- ning majapida-
miskohustused palgalistele teenijatele, niisiis 
põimuvad seisuse ja soolisuse aspektid sageli 
nõnda, et tekib omasooliste majanduslik ahis-
tamine; (c) ränk ebaõiglus on see, et isegi kõr-
gemast seisusest naine, kellel on oma vara, ei 
saa seda oma soovi järgi kasutada, vaid sõltub 
oma mehe eestkostest, lahutuse puhul jääb 
ta oma lastest (mehe omandist) ilma. Need 
kolm aspekti peaksid moodustama kõrgemast 
soost naiste küsimuse lahendamise lähteko-
had. Kodanlikul ja töölisklassil tuleb Bebeli ja 
Martna arvates aga aktiivselt taotleda „polii-
tikalist tasakaalu“. Majanduslik eluvõitlus, mis 
alam- ning keskkodanlikus klassis asetab nais-
töötaja meestöötaja vastu ning ilmneb palga-
lõhes, toob kaasa ka poliitilise võitluse, ilma 
milleta võrdsust saavutada on võimatu. Selles 
peaksid ühinema töölisklassi mehed ja naised 
kapitalistliku ülemuse vastu, kes mõlemale 
liiga vähe palka maksab.10 

Kui me oleksime lugenud koos Martnaga 
Bebelit, siis järeldaksime, et mõistes „poliiti-
kaline tasakaal“ kätkeb oluline osa tema ühis-
kondlikult diferentseeritud lahendusest „nais-
terahva küsimusele“, kuigi erinevate sotsiaal-
sete seisuste jaoks on erinevad strateegiad. 
Martnale on oluline vahendada seda mitme-
külgset ühiskonnapilti ning vastavaid seletusi 
selle kohta, mida Bebel nimetab „naiste ole-
vikuks“.

Oma 1917. aasta artikli teises alalõigus 
annab Martna pikema seletuse naisterahva 
küsimusest, mis keskendub ühiskondlikele 
hoiakutele („seltskonna arvamised“), ning 
üsna pea tõstatab tütarlaste hariduse küsi-
muse. Õmbluskoolide ning tütarlastekoolide 
eesmärk on piiratud, kuna need eeldavad, 
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et neiu läheb varsti mehele: hariduse saa-
mine pole väärtus omaette. Hoopis ohtlikum 
on asjaolu, et sellistes asutustes omandatud 
oskused pole piisavad, et ennast omal jõul 
ära elatada. Ebaõiglus naiste vastu on nähtav 
erinevates vanadusstandardites: „Mispärast 
peetakse naisterahvast vanaduse pärast hal-
vemaks kui meest? ... Mispärast on naiste-
rahval aastad häbiks, kuna nad mehel auuks 
on?“ (Martna 1900, 147). Naiste seaduslikud 
õigused on kitsamad, sageli keelatakse neil 
ka seltside liikmeks astumast. Eesti ärka-
misaja vitaalseimateks soonteks olid seltsid, 
mida naised teenisid oma perenaiselike ning 
organiseerimisoskustega mitmesugustel üri-
tustel. Kuid Martna arvates on naiste seltside 
ametlikest nimekirjadest väljajätmise tagajärg 
ohtlik: see on naiste vaimne väljasulgemine 
ning sõnaõigusest ilma jätmine ühiskonnale 
olulistes küsimustes: „Kus iiales tähtsate, terve 
seltskonna elusse puutuvate küsimuste kallal 
otsustavalt tööd tehtakse – naisterahva arva-
misi iganes ei küsita.“ (Martna 1900, 148) Olu-
line on ka seksuaalse topeltmoraali küsimus, 
mida Martna selgitab tsitaadiga Genfi profes-
sorilt Louis Bridelilt. Artikli kolmandas osas 
kommenteerib Martna üldistavalt naisõigus-
luse liikumiste sihte, muuhulgas hääleõigust, 
ning loetleb punkte, mida 1898. aasta jooksul 
olid oma rahvasaadikute kogudele esitanud 
prantsuse ja saksa naisõigusluse eest võitlevad 
seltsid. Nende hulgast tõstab ta veelkord esile 
hariduse, mis – taaskord nõustudes Bebeli sei-
sukohtadega – peaks naistel ja meestel olema 
mitte ainult võrdväärne, vaid ühesugune, või-
maldades naistele elukutset ning laiemat sil-
maringi. Hoiatavate näidetena mainib ta naisi, 
kes on sunnitud elukutse puudumisel „logardi 
joodikuga“ abielluma, lesena kannatama ning 
passiivselt pealt vaatama, kui perekonna sisse-
tulek ühe palgateenijaga on liiga väike. 

Artiklis on kasutatud kahepoolset välis-
tavat argumenti, mis ei rõhuta mitte ainult 
naiste hariduse hüvesid, vaid põhjuseid, miks 

naistele hariduse andmine ei ole perekonnale 
kahjulik investeering ega too kaasa ka moraal-
set „kahjumit“. Haridus annab väärikust ning 
sugugi ei õhuta naist oma tulevast „templit“ 
(kodu) maha jätma. Esiteks tuletab Martna 
lugejale meelde, kui palju on töötavaid naisi, 
kellel pole koduperenaise põli majanduslikult 
võimalik, kes teenivad raske tööga pelgalt ela-
tist, olles perekonna peamised toitjad. „Nende 
emade õige kodu on õieti vabrik, pesuköök, 
ehitusplats …“ (Martna 1900, 149) Sellele 
järgneb väide, et laiema silmaringiga ema 
annab lastele elus hakkamasaamiseks eelise. 

Põgusalt puudutades vallaliste naiste 
probleemi, liigub Martna edasi sotsiaaltervis-
hoiu valdkonda, kus kõige vajalikumad hari-
tud professionaalid nii vabrikutes, politseis 
kui ka tütarlastekoolides on naissoost arstid. 
Ebatervele võistlusele naiste ja meeste vahel 
haridusvaldkonnas, mida mitmete mõtlejate 
(Rousseau’st saadik) puhul taunitakse, kasu-
tades bioloogilisest essentsialismist tuletatud 
pseudoargumente, pühendab Martna terve 
alalõigu, esitades seda ajakirjandusliku tava 
järgi kolme eksperdi arvamusena: esiteks 
tsiteerib ta Manora tähetorni direktorit Leo 
Brennerit, kes leiab, et naisele väiksema aju või 
sooliselt limiteeritud intelligentsi omistamisel 
ei ole teaduslikku alust. Antiikaegsest Hypa-
tiast saadik on mitmed naised täheteaduses 
ja matemaatikas oma panuse andnud, mõned 
isegi oma abikaasadega paarisrakmes. Teine 
ekspert, prof. dr. Max Flesch, võtab sõna ras-
kete õpingute mõju kohta naise tervisele, mis 
XIX sajandi lõpuaastatel oli aktuaalne küsi-
mus. Kolmandaks tsiteerib Martna üht „proua 
von Bistrami Peterburist“, kes pajatab Vene 
naisarstidest sõjaväljal ja teaduses11 (Andre-
sen 2014, 10). 

Martna 1917. aastal ilmunud brošüüris 
kajastub Bebeli ideestik, olukordade kirjeldu-
sed ning meetmed, mida Bebel vajalikuks peab, 
et liikuda konstruktiivselt tuleviku suunas, 
kuid kirjutise suund ja sihtmärk on kaasaegne 
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Eesti olevik. Martna brošüürist puudub täie-
likult kvantitatiivne andmestik, mis Bebeli 
jaoks oli oluline tõestusmaterjal naise oleviku 
arutelus. Mõistagi oli Bebeli 1879. aastal esma-
ilmunud teose Saksamaa kohta käiv statistika 
mõnevõrra aegunud, ometi paljud tendentsid 
– näiteks vallaliste noorte naiste kasvuten-
dents – kas jätkusid või isegi süvenesid. Kuigi 
Uudistes ilmus lihtsamaid arvandmete tabe-
leid üsnagi sageli, ei oleks ehk osanud kõik 
Martna lugejaskonnast sellistest tabelitest aru 
saada.12 Võrdlev demograafiline andmestik 
Balti provintside kohta (näiteks rahvaloen-
dustest tuletatud sooproportsioonid) ei olnud 
suure tõenäosusega avalikult kättesaadav. 
Tabeleid ning Bebeli kvantitatiivseid analüüse 
välja jättes mõtleb Martna ikka eelkõige oma 
lugejale: eesmärk oli ärgitada mõtlemist ning 
muuta hoiakuid ja suhtumisi.

IV
Kus leidus Eestis Bebeli lugejaid? Saksa 

naiste töölisraamatukogusid uurinud Hans-
Josef Steinberg ja Nicholas Jacobs hoiatavad, 
et üksnes raamatukogude laenutusstatistikast 
ei saa teha järeldusi lugemise tõhususe kohta: 
see, kes laenas, ei tarvitsenud lugeda või luges 
pisteliselt (Steinberg, Jacobs 1976, 167). Pigem 
levisid radikaalsemad ideed suusõnaliste 
refereeringute ning arutelude kaudu tööliste 
poliitilistes ringides või lugemisrühmades. 
1878. sotsialismi seadus, mis kehtis 1890. 
aastani, keelustas Saksamaal nii sotsialistlike 
rühmituste tegevuse kui ka nende väljaanded 
(Canning 1996, 116, 132−133). Töölisraama-
tukogude kohta Eestis ei ole selle perioodi 
kohta kahjuks piisavat bibliograafilist teavet. 
Küll aga on oma mälestustes maininud nii 
Alma Ostra-Oinas kui ka Lilli Ibrus, et nad 
olid Bebelit lugenud ning tema põhiargumen-
tidega tuttavad. Tõenäoliselt ringlesid Bebeli 
ideed 1905. aasta revolutsiooniliselt meeles-
tatute hulgas ka laiemalt saksa- või venekeel-

sete brošüüride kaudu. Nendest olid kindlasti 
teadlikud näiteks Alma Ostra-Oinas, Alma 
Ani ning Lilli Ibrus, kelle poliitilisteks mento-
riteks olid Peeter Speek ja Mihkel Martna ise.

Kuivõrd ja millal August Bebeli naiste olu-
korda selgitav raamatuke eesti naiste lugemis-
laudadele või lugemisringidesse jõudis, võib 
esiteks täheldada Uudiste raamatuväljaandega 
aastal 1905. Alma Ostra-Oinas meenutab, et 
alates 1903. aastast tegutsenud põrandaalu-
sed lugemisringid põhinesid oma raamatu-
kogudel, kus ei puudunud ka Bebeli teosed: 
„Parteiga seisime ühenduses, sealt saadeti kir-
jandust, näiteks „Iskrad“. Meil oli oma raama-
tukogu, raamatud olid köidetud trükitööliste 
ringi poolt. Mäletan, et kord maal kodus uuri-
sin sellest kogust saadud Bebeli tööd „Naine 
ja sotsialism“.“ (Kruus 1932, 60) Marta Lepp 
meenutab, et 1905. aasta „vabaarmastuse hoo-
ajal“13 käis ta avalikul loengul, mis tugines 
Bebeli ideedele: „Selle pidas advokaat Pung 
Tallinna käsitööliste seltsi kõneõhtul. Kui 
ma ei eksi, võttis ta selle kõne aluseks Bebeli 
„Naine ja sotsialism“.“ (Lepp 2010, 21) Hella 
Murrik-Wuoliljoe maailmavaateline kuju-
nemine oli mõneti teistsugune, kuna enne 
Soome ülikooli astumist oli ta Jaan Tõnissoni 
ringkonnale lähemal ning oma sotsialistlikud 
vaated kujunesid alles tema üliõpilasaastatel 
Soomes. Huvitav kontrast Wuolijoega on uue 
sajandi esimestel aastatel Inglismaal õppiva, 
sotsialistlikult ning feministlikult meelestatud 
Minni Kurs-Olesk. Viimane hoidis sõrme Ing-
lismaa naisliikumise pulsil ning kirjutas oma 
tulevasele mehele Lui Oleskile suffragette’ide 
avalikest meeleavaldustest ning Emmeline 
Pankhursti juhitud äärmuslikest, lausa mee-
leheitlikest reaktsioonidest pärast 1905. aastal 
Briti parlamendile esitatud naiste hääleõiguse 
taotluse tagasilükkamist.

„Naisterahva küsimusest“ teadlike eesti 
soost naiste lugemislaud üle-eelmise sajandi 
pöördel oli eklektiline ja mõneti ebamäärane. 
Tagantjärele ei ole võimalik seda lugemiskor-
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pust taastada, isegi siis kui mõnes mälestus-
tekstis on mainitud hulk nimesid. Küll aga on 
võimalik teatud määrani tuletada nende naiste 
maailmavaatelist kujunemist nende autobio-
graafilistest kirjutistest. Mahukaimad mäles-
tustekstid, üksteisest meelsuselt ning ideo-
loogiliselt küllaltki erinevad, on Marta Lepa, 
Hella Wuolijoe ning Mari Raamoti memuaa-
rid (Lepp 1922, 1923, 1927; Wuolijoki 1995; 
Raamot 1965). Pigem jääbki küsimus „mida 
nad lugesid?“ vastamata ehk osutub heuris-
tiliseks. Kahtlemata oli Bebeli lühikonspekt 
eesti keeles vaid väike osa kirjandusest, mida 
naisõigusluse küsimusest huvitatud ühiskon-
nategelased, koolide rajajad, haritud naised ja 
nende sõbrad võisid ajavahemikul 1905−1917 
ning hiljemgi lugeda. Oma meenutustes 
mainib Lilli Ibrus veel Wilhelm Bölschet, 
Aleksandr Bogdanovit, Georgi Plehhanovit, 
Karl Kautsky’t ning Clara Zetkinit (Ibrus-
Köstner 1932, 55−56). 

Need naised, kes Speegi ja Martnaga kui 
mentoritega kokku puutusid, kes suhtlesid 
mõttekaaslastega Uudiste toimetuses ning 
gümnaasiumist väljaheitmise ohtu trotsides 
ka vene üliõpilaste põrandaalustes lugemisrin-
gides käisid, said kaasaegse, sisulise hariduse 
naisküsimuse kohta, kuid veelgi olulisemalt 
iseseisva mõtlemise ning arutelu praktika. 
Vaimustus ja kohmetus olid mõlemad arusaa-
davad reaktsioonid neile uutele vabadustele, 
mida nad tunnetasid, mille tarvis ei olnud 
vaja muuta ühtki seadust, ainult oma hoiakuid 
ja käitumisviise, mis olid omaealistele kaas-
lastele mõistetavad. Ka noortele meestele oli 
„soovaba“ suhtlemine meeste ja naiste vahel 
uus sotsiaalne eksperiment. Ometi oli selline 
mõtte- ning käitumisvabadus eeliseks edas-
pidiseks osalemiseks võitlustes naisõigusluse 
nimel. Lilli Ibrus meenutab: „Tol ajal, kui 
üliõpilastest imbus minusse revolutsioonilist 
vaimu, mõjus koostöö ja kokkupuutumine 
„Uudiste“ inimestega äratavalt ja kasvatavalt 
mu iseteadvusse. Sai korraga selgeks, et meie 

naised võime olla sama iseseisvad ja sama 
targad kui mehed, vaja ainult tahta ja püüda. 
Eriti kasvatavalt mõjus selles sihis „Uudiste“ 
toimetaja Peeter Speek, kes – kurjailmeline ja 
vali, nagu meile näis – meie tüdrukutega tihti 
päris tõsiselt riidles, kui julgesime kuidagi 
oma saamatust alla kriipsutada. Tänu Peeter 
Speek’ile ma sattusingi lõppeks ülikooli, sest ta 
sai igakord päris vihaseks, kui ütlesin, et mul 
pärast keskkooli lõpetamist ühtegi võimalust 
ei ole ülikooli minna, kuigi seda kõigest hin-
gest teeksin. „Kui te ei lähe, tähendab, teie ei 
taha,“ lõpetas ta jutu ega sallinud mingit vas-
turääkimist.“ (Ibrus-Köstner 1932, 56)

Üle-eelmise sajandi pöördel oleks Bebeli 
„Die Frau und der Sozialismus“ ideaallugejaks 
Eestis olnud naisrevolutsionäär või tema mõt-
tekaaslane. Põlvkonniti määratledes olid need 
naised, kes 1905. aastal olid vanuses 17−25 
(s.t. 1880. aastatel sündinud), Noor-Eesti 
tuumikrühma eakaaslased. Mõned neist olid 
saanud gümnaasiumihariduse Tartu Puškini 
tütarlaste gümnaasiumis, millest ärksam osa 
õpilasi käis 1903.−1905. aastal põrandaalustel 
lugemisringide koosolekutel.14 Oli ka neid, 
kes õppisid saksakeelsetes erakoolides (nt. 
Grassi erakool), kuid ei pidanud seal valda-
vat õhkkonda vaimsele arengule soodsaks.15 
Pärast pruuunseelikute skandaali üritati neid 
noori naisi meelitada konservatiivsematesse 
ning rahvuslikult meelestatud ringidesse: Jaan 
Jõgeveri teeõhtutele ja Hella Murriku algata-
tud Tõnissoni-meelsesse rahvuslike küsimuste 
arutlemisringi. Küll aga eelistasid käremeelse-
mad hoopis Tartu Ülikooli vene üliõpilasseltsi 
Societas raamatukogu ning lugesid keelatud, 
siidpaberile trükitud venekeelset perioodilist 
väljaannet Iskra.

Aktiivsed naisrevolutsionäärid korralda-
sid ning juhendasid omakorda lugemisrühmi 
vähem haritud, eriti töölisnaistele. Marta Lepp 
meenutab: „Minu hooleks olid usaldatud nais-
ringid – kümme kuni viisteist inimest korraga. 
Mäletan neid ilusaid sooje valgeid öid, kevad- 
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ja suveõhtuid mererannal. Mind ümbritsesid 
teaduseahned silmad; äraselgitatud nägudega 
imesid nad endasse mu sõnu, rohkem lihtsalt 
mu oma võitlus- ja lootusjulget meeleolu.“ 
(Lepp 1923, 23) Lepa mälestustes on palju 
meeleolutsemist, küll aga kohati ausalt reflek-
siooni: ta nimetab seda, mis revolutsioonike-
vadel 1905 paljude ootusi kandis „luuleks ja 
romantikaks“ (Lepp 1922, 22). Samas lõigus 
võrdleb Marta Lepp „ärganud“ ning „ärka-
mata“ naisi, keda eristas mitte ainult nende 
haridustase, klassiteadvus ning poliitiline 
meelsus, vaid vaimne erksus ning uudishimu 
maailma asjade vastu: „Kui tühised, labased 
ja rumalad näisid mulle siis meie „ärkamata“ 
harilikud naised oma isiklikkude huvidega, 
oma väikese koduga, perega, keelepeksuga, 
ja kes sellest kaugemale midagi ei näinud, 
keda väline ilm peale oma maja, õue ja tänava 
sugugi ei huvitanud. Ma olin õnnelik nende 
lihtsate vabadushimuliste naiste seas, kelles 
ärkas teadmishimu, ärkas tarve tungida sinna 
ilma, kuhu neil seni polnud võimalik pääseda. 
Need nõndanimetatud haritud naised olid 
alati teaduseallikate juures, aga need allikad ei 
äratanud neis janu, sest nad pole iialgi tund-
nud janu teaduse valguse järele. Need allikad 
voolavad rikkalikult nende kõrval, aga nad ei 
näe ega kuule neid.“ (Lepp 1923, 24)

V 
Kui 1905. aasta revolutsioon läbi sai, 

muutus ajutine sooline võrdväärsus ja pinge-
vaba suhtlemine noorte naiste ja meeste vahel. 
Seda muudatust kogesid nördimusega nii 
Marta Lepp kui ka Lilli Ibrus. Lepp meenutab, 
et 1907. aastal, mil Peterburi üliõpilasringkon-
dades sai ülipopulaarseks Artsõbaševi romaan 
„Sanin“, muutus endiste võitlusvendade käi-
tumine taas sooliselt mustripäraseks. Võitluse 
ajal oldi võrdsed ehk „soopimedad“, aga nüüd 
tajusid naisrevolutsionäärid alandatust ning 
reedetust, kuna meeskaasvõitlejad olid oma 

silmad soolisest aspektist „lahti teinud“ ning 
käitusid üleolevalt. Nii „vabaarmastuse kevad“ 
1905 kui ka „Sanini moekuju“ olid tõehetked 
neile naistele, kes 1905. aasta revolutsiooni 
kaasa tegid ning jäid pettunult uut ootama.

Kui 1906. aastal algas karistussalkade tege-
vus, läks Tartu revolutsiooniline liikumine 
laiali. Lilli Ibrus varjus esiteks vanemateko-
dus Loopres Põltsamaal lähedal, kuni kohalik 
politseikirjutaja teda hoiatas, et teda tullakse 
arreteerima. Ta sõitis otsemaid Tallinna kaudu 
Peterburi, kus asus elama Luise Sõrra juurde, 
keda oli Tartus gümnaasiumist revolutsioo-
niliste vaadete pärast välja heidetud (Ibrus-
Köstner 1932, 59). Suvel 1906 tuli Ibrus tagasi 
Tartusse ning astus samal sügisel ülikooli. Kas 
põhjuseks oli ohtlik väljapaistvus Tartu linnas, 
hirm arreteerimise ees või tajumus, et ta hari-
duslikud eesmärgid Tartu Ülikooliga ei klap-
pinud, Ibrus läks 1907. aastal Moskvasse ning 
astus sealsesse kaubanduskooli. 

Lilli Ibrus lõpetab oma 1905. aasta mäles-
tuste kirjapaneku oma arreteerimise looga, 
mis toimus alles 1909. aasta hilissügisel Mosk-
vas: „Pool aastat hiljem seisin Riias kohtupa-
lati ees. Partei poolt määratud advokaat soovi-
tas mul riietuda uhke daamina ja peita lühike 
juus. Tegingi seda. Advokaat rääkis mõne sõna, 
ent lõppsõnas maalisin ise võimalikult haleda 
pildi sellest, kuidas mind, rumalat tütarlast-
palgalist, kasutati liikmekaardi kirjutajana ja 
pimeda tööriistana asjus, millest mul polnud 
aimugi. Kohus mõistis mu õigeks, ja alles sel-
lega oli minu jaoks viis aastat hiljem pandud 
punkt 1905. a. revolutsioonile.“ (Ibrus-Köst-
ner 1932, 59) Selles jutustuses on selgelt näha, 
et kella üritati tagasi pöörata ning poliitiliselt 
meelestatud, haridusambitsioonikaid noori 
naisi suruda tagasi traditsioonilistesse ühis-
kondlikesse rollidesse. Kui 1903−1906 riie-
tusid noored naisrevolutsionäärid lihtsamalt 
ning ei järginud moodi, võis nüüd daamilik 
välimus tähendada leebemat karistust. Tagasi-
löök ei tarvitsenud sugugi alati mõjuda traa-
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giliselt; revolutsiooniline meelsus kanaliseerus 
hariduslike eesmärkide suunas. 

VI
Mihkel Martna konspektid ning tutvus-

tused August Bebelist eesti lugejaskonnale 
üritasid laiendada nende teadmisi „naiste-
rahva küsimuse“ kohta. Bebeli teksti tunti ja 
loeti mitmel pool Euroopas, sellest tuletati 
argumente ning tegevussuundi naiste tege-
vusareaali avardamiseks. Martna tutvustu-
sed Bebelist ei ole poleemilised, kuid peavad 
silmas erinevaid olukordi ning mõõtkavasid, 
näiteks eesti ja saksa töölisnaiste vahel. Martna 
1910. aastal sõnastatud küsimust „Miks Eesti 
naine ei ärka?“ võib pidada kutseks valgus-
tusaegsele vaimsele iseseisvusele, trotsides 
sotsiaalsete hoiakuid ning kasvatades oma 
tütreid vabamas vaimus, kuid selles võivad 
olla ka allüürid ärkamisaja retoorikale, mille 
varjus eesti naine oli tihti konservatiivsem kui 
eesti mees. Martna „naisterahva küsimusele“ 
pühendatud tekstid vajaksid edasi uurimist 
Martna jaoks oluliste päevaküsimuste kon-
tekstis, näiteks käsitööseltsid, korteriolud lin-
nades ning nende mõju küladest linna asunud 
töölisperekondadele. 

Küsimus, millest käesolev artikkel lähtus, 
oli teadlikult kunstlikult püstitatud: kes luges 
Eestis Bebelit 1905. aasta revolutsiooni aegu? 
Vastus sellele küsimusele oleks samamoodi 
kuivalt heureetiline, nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt kentsakas. Hoopis huvitavam 
ning sisukam on küsida, kui palju me sellest 
ajastust teame, mil naised Eestis Bebelit luge-
sid. Järelduste asemel võiks siinses artiklis 
arutletu põhjal püstitada järgmise ringi uuri-
misküsimusi. Eesti naiste ajalugu XX sajandi 
esimesel aastakümnel on fragmentaarne ning 
läbi kirjutamata. See koosneb väikestest, lakoo-
nilistest narratiividest, mille niidid kaovad 
isegi mälestustekstides pinna alla. Neis esineb 
palju lünki, mõnikord isegi rohkem kui ühen-

duslülisid. Revolutsiooni poolt aktiveeritud 
naiste hilisem saatus on enamasti teadmata, 
mitmetest pole arhiividesse jäänud jälgegi. Ei 
ole teada, kas nad taotlesid kõrgharidust väl-
jaspool Eestit, abiellusid Venemaale, abiellusid 
kaasmaalastega Eesti iseseisvusperioodil ning 
rakendusid hiljem Eesti Vabariigi ülesehitus-
töödesse või veetsid väljasaadetutena oma 
edasise elu kodumaalt kaugel. Naised, kes osa-
lesid 1905. Aasta Seltsi mälestuste kogumises 
1930. aastate alguses, kirjutasid napilt ja ehe-
dalt. Kui seda materjali edasi uurida, tuleks 
paikkondade järgi organiseeritud 1905. Aasta 
Seltsi tekstikogumis otsida naiste jälgi. 

Selge on see, et mõned jõulised naised 
jätkasid oma pingutusi avalikus ruumis Eesti 
iseseisvumisel. Siin paistab eriti silma Alma 
Ostra-Oinas, kes osales Asutavas Kogus ning 
kes oli energiline ja silmapaistev advokaat. Nii 
Minni Kurs-Olesk kui ka Alma Ostra-Oinas 
vääriksid omaette täispikka biograafiat, kuid 
küsimus on, kas olemasolevast arhiivimater-
jalidest selle kirjutamiseks piisaks. Ulatus-
liku autobiograafia on kirjutanud ka Eestis 
advokaadina töötanud Vera Poska-Grünthal 
(Poska-Grünthal 1969, 1975, 1985).16 Kuid 
paljud nimed vajuvad unustusse − need nais-
revolutsionäärid, kes hiljem oma mälestused 
kirja panid, mainivad nimepidi neid, kes olid 
kas aktivistid või mõttekaaslased, kuid kelle 
edaspidise käekäigu kohta ei ole pea midagi 
teada, ehk ainult abielunimi: Monika Kalkun, 
Linda Kaart, Franziska ja Lucie Martna, Marie 
ja Veera Välbe, Natalie Oja, Rosalie Punga, 
Marta Rei, Helene Obst.

Eesti naisajaloo allikana on Helmi Mäelo 
raamat „Eesti naine läbi aegade“ omamoodi 
ime, kuna seda kirjutades oli ta paguluses ning 
vajalikust arhiivimaterjalist kaugel ning sõltus 
olulisel määral vestlustest paguluses olevate 
naisliikumises olulist osa mänginud naistega 
(Mea Krims, Julie Steinman, Johanna Sild-
Rebane, Marie Reiman). Sotsialiste on Mäelo 
raamatus vähe: Marta Lepast ei saa ta mööda 
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minna, kuid raamatus pole pisematki märki 
Lilli Ibrus-Köstnerist. Tasakaalustuseks oleks 
vaja uurida ka tööliste seisukohti: üle-eelmise 
sajandi pöördel olid naised Eesti tekstiilitöös-
tuses selges ülekaalus, kuigi allikad seda ei 
näita (Pihlamägi 1999). 

Kas naised, kes 1905. aastal mässasid, ja 
nende eakaaslased olid „uue naise“ esindajad 
eesti ühiskonnas? Milliseid „uusi naisi“ Eestis 
nähtavale ilmus?17 Küsimust tuleks püstitada 
laiemalt: kuidas kujunesid naiste hariduse 
saamise ning vaimse eneseteostuse võima-
lused 1905. aasta järellainetustes ning hiljem 
Eesti Vabariigis? XX sajandi eesti poliitilises 
elus ja Eesti Vabariigis jäävad naised vähe-
musse, kuigi tegutsevad ka säravad erandid 
(nt. Ostra-Oinas). Nii mõnigi neist ei hakanud 
pärast 1905. aasta järellainetusi korralikuks, 
vaid vahetas taktikaid, kuidas oma väljaku-
junenud maailmavaadet ellu viia. Oleks vaja 
tõhusaid biograafiaid nende naiste elutrajek-
toorist tervikuna ehk paralleelbiograafiaid, 
mis tooksid esile isiksuste ning maailmavaa-
dete erinevusi. Veelgi olulisem oleks vaadelda 
„naisterahva küsimusest“ teadlike naiste kir-
jutisi, eriti ajakirjanduses, näiteks Lilli Ibruse 
kirjutised Uudistes, Helene Õiglase ning 
Linda Jürmanni kaastöid mitmetele kaasaeg-
setele ajalehtedele. Nende väljaannete maht 
ei ole ülejõukäivalt suur ning on digiteeritud 
ajalehtede andmebaasist hõlpsasti kättesaadav. 
Neid allikaid lugedes on lisaks naisküsimuse 
sisulisele käsitlusele oluline uurida ka retoori-
kat, näitevara ning poleemilist stiili. 

Kuigi sotsialistlike ideede vastu ollakse 
tänapäeva Eestis allergilised, tasuks praegu 
Eesti Euroopa kõige suurema palgalõhe taus-
tal üle-eelmise sajandipöörde sotsialistlikke 
analüüse uuesti üle lugeda. Tuleks julgelt 
koostada demograafilisi ning tööhõive tabe-
leid, nagu Bebel seda XIX sajandi viimasel 
veerandil tegi. Milles seisneks tänapäeva kon-
tekstis eesti naise ärkamine? Osa sellest prot-
sessist oleks kindlasti tajumus, et kategooria 

„naised“ ei ole ühtne, ning kui vaadata piisa-
valt sisse hoolsasti kogutud andmestikesse, 
puutub lugeja kokku „soolisustatud vaesuse“ 
ehk naiste ja laste vaesusega. Kas Eesti taasise-
seisvumisele järgnenud veerandsajandi jook-
sul on naiste ärkamine jäänud määramatusse 
tulevikku, lootes, et naised keskenduvad elu-
stiilinaudingutele, õpivad sekretäride koolis 
õigesti istuma ning ei riskeeri oma professio-
naalset mainet julgete aruteludega rikkuda? 
Teed nende küsimuste juurde on käänulised ja 
aeglased teed, mis viivad ad fontes ehk allikate 
juurde.

Märkused 

1 Hea ülevaate mõistest „naisterahva küsimus“ ning 
naisliikumiste kujunemisest üle Euroopa XIX 
sajandi teisel poolel saab järgmistelt autoritelt: 
Paletschek ja Pietrow-Ennker (2004), Niggemann 
(1981) ning Wischermann (2003). Venemaa nais-
küsimuse kohta on kirjutanud Rosenholm (1999).

2 1905. kevadel puhkenud „pruunseelikute skan-
daal“ sai alguse Postimehe juhtkirjadega 1905. 
aasta jaanuari lõpul ning vältas ajakirjanduses ligi 
pool aastat. See oli reaktsioon juba väljakujunenud 
(ning ähvardavana tajutava) naistüübi vastu, kes 
seadvat ohtu konservatiivsemad nägemused naise 
sotsiaalsest rollist ning tema tegevuspiiridest ava-
likus sfääris. Sihtmärgiks oli koolivormina pruuni 
seelikut kandvad Tartu Puškini gümnaasiumi tütar-
lapsed, keda süüdistati „vabaarmastuse“ viljelemi-
ses üliõpilaste põrandaalustes ringides. Tegusate 
ning mõtlevate naiste diskrediteerimine, heites 
varju nende seksuaalkäitumisele ning süüdistades 
neid ebamoraalsuses, on tuntud, kuid madal võte. 
Pruunseelikute skandaal mõjus nii mõnelegi nais-
revolutsionäärile heidutavalt, ehk isegi traumaati-
liselt (vrdl. Ibrus-Köstner 1932, 59). Teaduslikult 
on pruunseelikute skandaali ja selle järelmõju-
sid käsitlenud Ainiki Väljataga (Väljataga 1996, 
11−12). Mõiste tagasilöök (backlash) osutab 1991. 
aastal ilmunud Susan Faludi raamatule, kus väide-
takse, et kui naiste võimalused end teostada ning 
materiaalselt iseseisvalt kindlustada kasvavad, 
võib tulla vastureaktsioonina katse neid traditsioo-
niliste rollide täitmises kahtlustada, ühtlasi riivates 
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nende seksuaalset käitumist „ebasobivana“. Seda 
hüpoteesi tasub kaaluda XX sajandi naisliikumiste 
ajaloo uurimisel ning mitte pidada seda pelgalt 
konspiratsiooniteooriaks.

3 Teose pealkiri esimeses trükis oli „Die Frau und 
der Sozialismus“ (’Naine ja sotsialism’). 1883. 
aasta trüki jaoks muudeti pealkiri, et see vastaks 
täpsemalt teose struktuurile: „Die Frau in der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ (’Naine 
minevikus, olevikus ja tulevikus’). Eessõnas viien-
dale saksakeelsele trükile märgib Bebel, et teost on 
tõlgitud juba neljateistkümnesse keelde. 

4 Neid naisi feministideks nimetada oleks formaal-
selt (kuigi mitte sisuliselt) ebatäpne, kuna seda 
uudissõna alles hakati kasutama. Naisküsimuse 
problemaatika jagunes mitmel pool Euroopas 
(eriti Saksamaal ja Inglismaal) konservatiivsema 
ning radikaalsema lähenemise vahel. Saksa nais-
liikumises kasutati märksõna Sittlichkeit (’kõlblus, 
moraal’), täheldamaks neid initsiatiive, mille sihiks 
oli tõhustada moraalset järelevalvet ning lammu-
tada seksuaalset topeltstandardit. Meeste moraalset 
käitumist oli vaja kasvatada, selle kõrval regulee-
rida prostitutsiooni. Sittlichkeit-feminism oli seega 
kahe teraga mõõk, mis pöördus kõlblusest lähtuvalt 
mõne oma soo esindaja vastu. Konservatiivse nais-
liikumise nägu oli ka nendel rühmadel, mille ees-
märgid olid heategevuslikud ehk tuginesid mõistel 
„sotsiaalne/munitsipaalne emadus“. Radikaalsema 
naisliikumise suurim siht oli naiste hääleõiguse 
(Stimmrecht) saavutamine. Wischermann tuletab 
meelde, et hääleõiguse taotlemine kuulub tegeli-
kult liberalismi juurde: sellega ei püütud saavutada 
suuri muudatusi ühiskonnakorralduses, vaid anda 
naistele kaasarääkimisõigus, et parendada tingi-
musi ühiskonna sees (Wischermann 2003, 63−64). 
Eesti kontekstis ei tohiks jääda mainimata saksa 
kodanliku naisliikumise konservatiivsed vastuka-
jad baltisaksa naiste hulgas (nt. ajakiri Baltische 
Frauenzeitschrift, 1904−1906), mis juhindusid 
Saksamaa Sittlichkeit’i esindavatest kodanlikest 
naisorganisatsioonidest, kus võideldi prostitut-
siooni kaotamise ning moraalse karskuse nimel.

5 Huvitav on tähele panna, et ainult esimene neist 
kolmest artiklist on avaldatud Ilmamaa „Eesti mõt-
teloo“ sarja Mihkel Martnale pühendatud kogumi-
kus „Oma kodu“.

6 Esimene naiskülakooliõpetaja oli Helmi Põld, kes 
võeti tööle Iisaku vallas 1903. aastal (Mäelo 1957, 
150).

7 Vt. Gerhard (2004, 112).
8 Wilhelm Liebknechti poolt 1891. aastal asutatud 

Berliini Tööliskool oli suunatud vabrikutöölistele, 

et täiendada nende poliitilist haridust. Seda ei tohiks 
segamini ajada Saksa Kommunistliku Partei mark-
sistliku tööliskooliga (MASCH). http://www.die-
geschichteberlins.de/geschichteberlins/persoenlich-
keiten/persoenlichkeitenhn/513-liebknecht.html. 
Vt. Olbrich (2001, 189).

9 „Emigratsioon ei suutnud rahuldada Martna aktiiv-
sust. Ta oli eraldatud arenevast Eesti töölisliikumi-
sest, tal puudus vahenditu sekkalöömise võimalus. 
Mis võis, ta tegi ajalehtedes.“ (Andresen 2014, 12) 
Paguluses kirjutas Martna töölislehtedele Uus Ilm 
ja Kiir, albumites „Mõtted“ ja „Edasi“, ka Päevale-
hes ja Postimehes.

10 Martna konspekti esimene osa vastab Bebeli teksti 
olevikule pühendatud teisele osale, kus esimene 
ülesvõetud teema on abielu. Et mõlemad abielu-
pooled rahuldust tunneksid, peaks see tuginema 
armastusele ja respektile. Kuigi Bebeli meelest on 
naise positsioon tõusnud, tema töö mitmekesisem, 
on sugudevahelised suhted paigal püsinud, kinni 
konservatiivsetes mõttemallides (Bebel 1974, 51).

11 Vaateid naiste ja meeste väidetavalt erineva intel-
ligentsi kohta käsitleb Bebel kriitiliselt: vahe 
on hariduses, mitte võimetes. Naistele mõeldud 
haridus on kallutatud tundekasvatuse poole, mis 
tekitavat närvilisust. „Maskuliinne haridus“, 
mille kaudu kasvatatakse mõttejulgust, loogikat 
ning mis põhineb teaduslike teadmiste ning mee-
todite omandamisel, korrigeeriks naistele mõel-
dud hariduse puudujääke. Kuigi Bebel ei tsiteeri 
Mary Wollstonecrafti, on tema argumendid naise 
vaimse arengu ning sellekohase hariduse kohta 
Wollstonecrafti omadega sarnased (Bebel 1974, 
64−65). Kui on soov uurida naiste ja meeste eri-
nevusi, tuleks Bebeli arvates seda teha, kasuta-
des teaduslikke meetodeid, mida on rakendatud 
ka loodusteadustes. Eelkõige tuleks kasutada 
darvinistlikku lähenemist (Bebel 1974, 69). Tule-
vikuühiskonnas peaks naiste ja meeste haridus 
olema võrdne ning tüdrukud ja poisid peaksid 
käima samades, mitte sooliselt eraldatud koolides 
(Bebel 1974, 218).

12 Oma teose järeltrükkides Bebel oma statistilisi 
andmeid ei ajakohastanud.

13 „Vabaarmastuse kevad“ osutab pruunseelikute 
skandaalile. Marta Lepp asus Postimehes kõlva-
tuks kuulutatud, Puškini tütarlaste gümnaasiumist 
välja heidetud õpilaste toeks allkirju koguma, 
muutudes ka ise märklauaks süüdistustele, et 
noored naised viljelevad „vabaarmastust“ (vide 
infra).

14 Juuli Sarv, Alma Ostra-Oinas, Lilli Ibrus-Köstner, 
Alma Ani-Ast.
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15 Juuli Sarve mälestustes tembeldatakse Grassi 
koolis käijaid „kadakateks“.

16 Siinkohal võiks ka mainida, et Vera Poska-Grünth-
al kirjutas populaarteadusliku tutvustuse rahvusva-
helisest naisliikumisest (Poska-Grünthal 1936).

17 Noor-Eesti ringkond võttis ka sõna (ja kuju) ühen-
duses kui mitte „emantsipeerunud naise“, siis „uue 
naise“ problemaatikaga. Naiste kuuluvus Noor-
Eesti ringkonda oli muuhulgas ka stiiliküsimus: 
Aino Kallas kuulus endastmõistetavalt sisemisse 
ringi, kuid ei Marie Heiberg ega Elisabeth Aspe 
sobinud urbaansema ja elegantsema naiskujutu-
sega, kellega koos võis Euroopasse minna. Marta 
Lepp (alias Sophie Vardi), kes ka Noor-Eesti 
„perifeeriasse“ kuulus – rohkem küll oma post-
revolutsioonilisese kirjanikuinkarnatsioonis –, 
kommenteeris (salvavalt) J. Randvere (Aaviku) 
„Ruthis“ väljendatud naisideaali.
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vaid vastupidi – naise staatus oli küllaltki kõrge. 
13. sajandist oli Eesti saksa kultuuri ja kristluse 
mõjuväljas, mistõttu pärismaised maailmanäge-
mise viisid pidid hakkama taanduma või muu-
tuma. Et uute reeglitega kohaneda ja tekkinud 
kultuurikonfliktide keerises ellu jääda, kasutati 
erinevaid strateegiaid. Loomulikult tuli ette võtta 
suuri muutusi elukorralduses, ent samas leidus 
ka eluvaldkondi, mis jäid domineeriva seisuse 
eest varjule ning milles toimunud muutused olid 
minimaalsed. Nii oli lugu talupoegade seksuaal-
eluga. Kui muudes valdkondades oli naise ise-
seisvus alates ristisõdijate vallutusest järk-järgult 
vähenenud, siis seksuaalses sfääris säilitas naine 
suhtelise sõltumatuse küllaltki kaua.

Allikaid, mille põhjal saab väita, et naisel oli 
kunagi suhteliselt suur iseseisvus ja otsustusõi-
gus, on tegelikult palju ja mitmekesiseid. Sellest 
kõnelevad mitmed kroonikad ja muud talurahva 
elu kirjeldavad allikad (vt. Mägi 2009, 91–92). 
Väga palju otsesemaid või kaudsemaid osutusi 
naise suutmatusesele alluda ilmselt alates 13. 
sajandist järk-järgult juurduma hakkavale pat-
riarhaalsele elukorraldusele pakub meile folk-
loor, ent selle uurimine on alles väga algusjärgus 
(vt. Metsvahi 2013, Metsvahi 2015a). Rahva-
laulu-uurijad on asunud pöörama tähelepanu 
seksuaalteemalistele regilauludele, milles naise 
suguelundi representatsioonid on sagedasemad 
kui ühegi teise Euroopa rahva folklooris1, kui 
mitte arvestada karjalasi (vt. Sarv, Kalkun 2014). 
Regilaulu vallas võib leida ka palju peresuhteid 
kajastavat ainest, mis oleks heaks allikaks pere-
konna ajaloo alase info hankimiseks, kui uuri-
mises oleks ühendatud hea regilaulutundmine  
ja sotsiaalajaloo-alased teadmised.2

Kui regilaulude tõsiseltvõetava perekonna-
ajalooliseks analüüsiks vajaminevate eeltead-
miste hulk on suur ja hõlmab üsna paljusid eri 
distsipliine, siis allikad, mille tutvustamisele 
keskendun selle artikli põhiosas, on mõne-
võrra lihtsamini tõlgendatavad – tänu sellele, 
et August Wilhelm Hupel kirjeldab ennekõike 
omaenda kaasaega. August Wilhelm Hupel kui 

„Tüdrukut poisi käte 
vahelt magamast 
leida pole nende seas 
häbiasi.“ August 
Wilhelm Hupeli 
avaldatud talupoe-
gade seksuaalelu 
kirjeldused eesti 
perekonna ajaloo 
kontekstis

Merili Metsvahi

Sissejuhatus

Meedias kasutatakse väga sageli mõisteid 
„traditsiooniline perekond“ ja „traditsioonilised 
soorollid“. Neid väljendeid kasutatakse retoo-
riliselt, eeldades, et siinmail on eelajaloolisest 
ajast peale olnud patriarhaalse korraldusega 
ühiskond. Eesti perekonna ajalukku süüvides 
selgub aga, et enne 13. sajandit ei olnud siinne 
ühiskond kindlasti mitte tugevalt patriarhaalne, 
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Liivimaa valgustuse üks võtmeisikuid orien-
teerus eesti talurahva tollases elu-olus väga 
hästi. Oma 4-köitelises teoses „Topographische 
Nachrichten von Lief- und Ehstland“ esitab ta 
üksikasjaliku ja usaldusväärse pildi Liivimaa 
talupoegade elust 18. sajandil. Muu hulgas on 
tal ka talupoegade seksuaalelu ja sellega seotud 
teemade kohta rohkem öelda kui ühelgi varase-
mal autoril.

Hupeli talurahva seksuaalelu kirjeldusi on 
hakatud käsitlema alles viimastel kümnenditel. 
Oma tohutu suurel hulgal allikmaterjalil tugine-
vas põhjalikus Hupeli-monograafias3 on ajaloo-
lane Indrek Jürjo pühendanud seksuaalteema 
käsitlemisele Hupeli kogu kirjalikus loomin-
gus eraldi peatüki (Jürjo 2004, 269–275). Jürjo 
hindab Hupeli etnoloogilist lähenemisviisi talu-
poegade seksuaalelu teemale, mis on moraalit-
semisest vaba ning seega pastorite seas üldiselt 
levinud hoiakust täiesti erinev (samas, 272). 
Mahu poolest on Jürjo kirjutatud peatükiga 
võrreldav Tallinna ülikooli baltisaksa ajaloo ja 
kultuuri professori Ulrike Plathi alapeatükk 
„Seksuaalsuse eksotiseerimine August Wilhelm 
Hupelil“ tema 2014. aastal ilmunud artiklis 
„Libertinistlik kirjandus ja „valgustuse eroo-
tika“ Baltikumis“ (Plath 2014). Plath märgib, 
et Hupel astub oma seksuaalsuse käsitlustega 
teele, mis viib ta nii libertinistliku kirjanduse 
kui ka meditsiinilise seksuaaldiskursuse lähis-
tele (samas, 300–301). Ühelt poolt tunnustab 
Plath Hupeli meetodit talupoegade seksuaalelu 
kohta teabe hankimisel, mis on sarnane mater-
jali kogumise viisidega tänapäeva etnoloogide 
seas (samas, 305). Teiselt poolt aga rõhutab 
Plath Hupeli seksuaalkirjelduste kuulumist tei-
sestavasse koloniaaldiskursusesse, mis aitas alal 
hoida Läänemere provintside seisuslikku ühis-
konda (samas, 306).

Plathi väljapakutud võimalus tõlgendada 
Hupeli kirjeldusi koloniaaldiskursuse ühe aval-
dumisvormina (Plath 2008, 43) – seega eesiliste 
(etic) kategooriate kaudu – ei haaku kuigivõrd 
minu uurimiseesmärkidega. Kuigi Hupeli 

teoses esineb vaieldamatult ka patroniseerivat 
hoiakut ja ühekülgset sildistamist, pakuvad 
tema 18. sajandi talurahva elu-olu kirjeldused 
kohati hämmastavat detailirikkust ja -täpsust. 
Selle taga oli muuhulgas ka ta suhteliselt tihe 
lävimine talurahvaga. Väidan samamoodi, nagu 
teised autorid enne mindki on teinud, et Hupeli 
kirjelduste abil saab üsna hästi tundma õppida 
tollaseid rahvapäraseid ehk eemilisi kategoo-
riaid ning jõuda sedakaudu suhteliselt lähedale 
Hupeli-aegsele etnograafilisele reaalsusele.4

Hupeli kirjeldused on seda väärtuslikumad, 
et eesti perekonna ajaloo kohta ei ole säilinud 
eriti palju allikmaterjale. Allikate nappus ei 
põhjenda siiski piisavalt asjaolu, miks on pere-
konna ajalooga (välja arvatud selle ühe allharu 
ajaloolise demograafiaga; vt. nt. Palli 2008) 
hakatud tegelema peamiselt alles 21. sajandil. 
Kõige olulisema kirjutise eesti perekonna ajaloo 
alalt on avaldanud arheoloog Marika Mägi, kes 
on asunud kangutama arusaama eestlaste seas 
alates muinasajast valitsenud tugevalt patriar-
haalsest ühiskonnakorrast. Mägi on veenvalt 
tõestanud, et see 19. sajandi baltisaksa ajaloo-
laste algatatud ja läbi kogu 20. sajandi püsinud 
ettekujutus ei vasta tõele (Mägi 2009).

Jätkan oma käsitluses Mägi tänuväärset 
algatust tutvustada lugejatele eesti perekonna 
ajaloo allikaid: Hupeli talupoegade seksuaalelu 
teema käsitlemist tema teoses „Topograafilised 
teated“ ning artiklites „Ueber den Werth der 
Jungfrauschaft unter Ehsten und Letten“ (‘Neit-
silikkuse väärtusest eestlaste ja lätlaste juures’, 
1791) ja „Ueber das Hauben der ehstnischen 
Dirnen“ (‘Eesti tüdrukute tanutamisest’, 1795a). 
Et allikaid kontekstualiseerida, annan peatüki 
esimeses pooles väga lühikese ülevaate Hupeli 
elust ja tegevusest ning tutvustan artikli lõpus 
eesti perekonna ajaloo uut – Mägi algatatud – 
paradigmat, millesse Hupeli kirjeldused väga 
hästi sobituvad. Mägi toetub eesti perekonna 
ajalugu uurides osalt Rootsi ajaloolase Nils 
Blomkvisti tööle, kes on esitanud hüpoteesi, 
et enne 13. sajandit oli Eesti aladel tegemist 
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matrilineaarse ja matrilokaalse ühiskonnakor-
raldusega (Blomkvist 2004, 182–194).

August Wilhelm Hupeli elu-
käik
A. W. Hupel sündis 25. veebruaril 1737. 

aastal Buttlestedis Saksi-Weimari hertsogiriigis. 
1754–1757 õppis ta Jena ülikoolis teoloogiat, 
kuigi usuteaduskond ei pakkunud talle palju 
huvi ning ta pühendas palju aega muude ainete 
õppimisele. Seega said Hupeli entsüklopeedili-
sed kalduvused ja vastumeelsus luterliku orto-
doksia vastu alguse juba ülikooliajal (Jürjo 2004, 
32–37; vt. ka Bartlitz 1983, 195).

Hupel lõpetas ülikooli juba 20-aastaselt ning 
asus kiiresti tööd otsima. Kahest Hupelile paku-
tud koduõpetaja kohast Sileesias ja Liivimaal 
eelistas ta viimast. Saksamaalt rändas Põhjasõ-
jas ilma ülikoolita jäänud Läänemere provintsi-
desse 18. sajandil terve hulk haritlasi, kelle esi-
mene ametikoht oli just koduõpetaja teenistus. 
Eesti- ja Liivimaal vabanes igal aastal keskmiselt 
70–80 koduõpetaja kohta, mis olid suhteliselt 
hästi tasustatud ja ületasid koduõpetaja palga-
taseme Saksamaal. Ka koduõpetaja sotsiaalne 
staatus oli Balti provintsides kõrgem kui Saksa-
maal (Jürjo 2004, 37–40).

Hupelil oli õnne pastorikoha leidmisega. 
Kui kohalikku päritolu teoloogiakandidaatide 
koduõpetaja faas kestis keskmiselt kolm aastat 
ja sisserännanute puhul kuus aastat (ja 18. sajan-
dil olid rohkem kui pooled Liivimaa vaimulikud 
sisserännanud, mitte kohalikud), siis Hupel sai 
erakordselt kiiresti tööd. Juba kaks aastat pärast 
Liivimaale jõudmist – 1759. aasta septemb-
ris – sooritas ta Riias edukalt teoloogiakandi-
daadi eksami. Peatselt kutsuti ta Äksi pastoriks. 
Umbes kuu aega pärast ametisse pühitsemist 
– 17. märtsil 1760 – abiellus ta Äksi eelmise 
pastori lese Christine Elisabeth Dehniga, kes 
oli temast kümme aastat vanem ning kellel oli 
neli last kahest eelnenud abielust. Koos eelmise 
pastori lese majapidamisega sai ta kaela ka tema 

võlad. 1761 sündis sellest abielust poeg, kellele 
pandi isa järgi nimeks August Wilhelm. Asja-
olust, et vaderiteks oli kutsutud terve hulk täht-
said isikuid, saab järeldada, et Hupel pälvis oma 
ametis kiiresti lugupidamise. Hupeli naine suri 
kaks kuud pärast sünnitust. 1762. aastal suri ka 
sünnist saadik põdur poeg (Jürjo 2004, 41–43).

1763. aastast alates töötas Hupel Põltsamaa 
pastorina. Sellesse kihelkonda, kus sakslasi oli 
rohkem kui teistes ümberkaudsetes kihelkon-
dades, jäi ta neljakümneks aastaks, muutes selle 
„18. sajandi lõpukümnendeil mõneks ajaks 
üheks Liivi- ja Eestimaa tähtsaimaks vaimseks 
keskuseks“ (Viires 2005, 242; vt. ka Laugaste 
1963, 309). Umbes Põltsamaale ümberasumise 
paiku on Hupel uuesti abiellunud temast 14 
aastat vanema Barbara Christine von Span-
dekauga. Seegi abielu polnud Hupelile varan-
duslikult soodne (Jürjo 2004, 43–44). Muuski 
osas polnud see abielu õnnelike killast. Säilinud 
kirjavahetuse põhjal võib öelda, et ta teaduslik 
tegevus oli teatud määral ka põgenemine nurju-
nud perekonnaelu eest (samas, 97). 15. jaanua-
ril 1765 sündis ka sellest abielust poeg, kellele 
pandi nimeks August Christian, kuid laps suri 
juba imikueas samal aastal. Hupeli teine naine 
suri 1794. aastal (samas, 45).

Jürjo andmetel kuulus Hupel Läänemere 
provintside jõukaimate literaatide hulka (samas, 
59). Ühtlasi oli ta ka meeldiv ja heasüdamlik 
inimene. Hupeli teenistuslehtedel ja tema kaas-
aegsete kirjavahetustes on tema tegevusele ja 
iseloomule antud väga positiivseid hinnanguid. 
Nii näiteks kirjeldab valgustuslik publitsist J. J. 
von Jannau ühele nimetule adressaadile saade-
tud erakirjas Hupelit kui „erakordselt hea süda-
mega“ inimest (samas, 66).

30. detsembril 1804. aastal pani Hupel ameti 
maha.5 Samal päeval esitas Liivimaa kiriku-
juhtkond kindralkubernerile taotluse teeneka 
pastori vääristamiseks. 7. märtsil 1805 nime-
taski keiser Aleksander I, kes oli pisut varem 
toimunud reisil Liivimaale kuulsa pastoriga ka 
vestelnud, Hupeli konsistooriuminõunikuks. 
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On väidetud, et visiit Hupeli kui ühe Liivimaa 
kuulsuse juurde kuulus 18. sajandi lõpupoole 
paljude neid alasid külastanud reisijate kultuu-
riprogrammi (samas, 85).

Mais 1805 kolis Hupel Paidesse, mis oli tollal 
üks väiksemaid linnu kogu Eesti- ja Liivimaal 
(samas, 107). Tõenäoliselt kas tagasihoidlikkuse 
või oma ettevaatliku loomu tõttu andis Hupel 
30. märtsil 1818 testamenditäiturile korralduse, 
„et nad põletaksid eranditult kõik minu käsi-
kirjad“ (samas, 113). Selle korralduse on testa-
menditäitur ka kohusetundlikult täitnud. Jürjo 
kirjutab: „Võib vaid kujutleda, millised rikkali-
kud topograafilised ja kultuuriloolised aarded 
koos aastakümnete jooksul sahtlisse kogune-
nud mahuka kirjavahetusega said ühekorraga 
tuleroaks.“ (samas, 113) Hupel suri 6. jaanua-
ril 1819. Ta maeti Paide lähedale Reopalu kal-
mistule ning ta haud on juba ammu unustusse 
vajunud, nii et selle täpset asupaika pole enam 
võimalik välja selgitada (samas, 114).

A.W. Hupeli töine tegevus
Ennekõike oli Hupel pastor. Tema esmaste 

töökohustuste hulka kuulus jutluste ettevalmis-
tamine ja pidamine. Tal tuli pidada nii eesti- kui 
saksakeelset jumalateenistust, kusjuures saksa-
keelne järgnes kirikus kohe eestikeelsele, oli aga 
palju lühem (vt. Hupel 1777, 97). Võrdselt tähtis 
oli koguduse liikmete ristimine6, laulatamine, 
matmine ja armulaua jagamine. On küll teada, 
et eraldiasuvates külades, kuhu viivad teed 
olid väga halvad, ristisid talupojad lapsi sageli 
ise ning pärast pidi kirikuõpetaja neid kirikus 
ainult õnnistama (samas, 98). Kaks korda aastas 
tuli pastoril jagada noortele leeriõpetust: talu-
poegade lastele tavaliselt talvel ja sakslaste las-
tele suvel. Lisaks tuli igale noorpaarile enne lau-
latust anda nn. pruudiõpetust (Jürjo 2004, 63). 
Veel kuulusid Liivimaa kirikuõpetaja kohus-
tuste hulka nimekirjade koostamine (Hupel 
1777, 105; Jürjo 2004, 172), haigete külastamine 
(Hupel 1777, 103), koduvisitatsioonid (Hupel 

1777, 105; vt. ka Jürjo 2004, 65) ja oma kihel-
konna koolide külastamine (samas, 104). Kuna 
Põltsamaa kihelkond oli nii elanike arvult kui 
ka pindalalt keskmisest Liivimaa kihelkonnast 
hulga suurem, kulus viimaste peale väga palju 
aega (Jürjo 2004, 64; 46).

Hupel paistis silma pastorikohuste eesku-
juliku täitmise poolest. Ta tegi rohkem, kui 
otsesed ametikohustused eeldanuksid (samas, 
65). Sellele, et ta oma hingekarjase tööd süda-
mega võttis, osutavad nii kaasaegsete tunnis-
tused (nt. „igas suhtes hea kirikuõpetaja tõe-
line ideaal“) (vt. samas, 66) kui ka talle tehtud 
ahvatlevad ettepanekud kirikliku karjääri jät-
kamiseks. Juba 1773. aastal pakuti talle Eesti-
maa luterliku kiriku hierarhia kõige kõrgemat 
ametit – Tallinna toomkiriku ülempastori 
kohta. Ta ütles sellest ära, nagu ka prestiiž-
setest töökohtadest Riias ja Peterburis. 1798. 
aastal loobus Hupel ka Liivimaa pastori kirik-
liku karjääri absoluutsest tipust – Liivimaa 
kindralsuperintendendi ametikohast (samas, 
60–62).

Kuigi ta jõudis paljudes valdkondades väga 
palju korda saata7, on Hupeli bibliograafias 
kesksel kohal ta literaaditegevus (samas, 97). 
Tema kirjutatud, koostatud, toimetatud ja tõl-
gitud teoste üldarv ulatub üle 60 (Vihma 1969, 
220).

Enne omaenda teoste avaldamist tegeles 
Hupel teiste autorite kirjutatu tõlkimisega. Juba 
1766. aastal tõlkis ta saksakeelsest käsikirjast 
eesti keelde Peter Ernst Wilde populaarme-
ditsiinilise ajakirja „Lühhike öppetus“ (samas, 
367), mis jäi ainsaks 18. sajandil ilmunud eesti-
keelseks ajakirjaks (seda ilmus kokku 41 numb-
rit) (samas, 216–217). See tõlge koos teise Wilde 
populaarmeditsiinilise ajakirja „Arsti ramat 
nende juhhatamiseks, kes tahtwad többed 
ärra-arwada ning parrandada“ tõlkega olid 
eesti populaarteadusliku kirjanduse esimesed 
pääsukesed (samas, 368). Eesti keele oli Hupel 
omandanud peamiselt suheldes eesti keelt 
kõnelevate koguduseliikmetega (Bartlitz 1983, 



Ariadne Lõng 1/2, 2015 108

199). Sellepärast on arusaadav, et lingvistide 
hinnangul oli ta sõnavara neis tõlgetes rahvalik 
ja varjundirikas (Jürjo 2004, 367).

Hupel oli 18. sajandi teise poole tähtsaim 
eesti keele uurija ja sõnavara koguja (samas, 
367). 1780. a. ilmunud teoses „Estnische 
Sprachlehre für beide Hauptdialekten …“, mis 
sisaldab eesti keele grammatikat ning eesti-
saksa ja saksa-eesti sõnaraamatuid, ühendas 
Hupel põhja- ja lõunaeesti murde esimest 
korda ühiste kaante vahele (samas, 379–381). 
Hupeli kui keeleuurija tugevaim külg oli sõna-
vara (samas, 383–384). „Estnische Sprachleh-
res“ pühendab Hupel lühikese peatüki ka eesti 
rahvalauludele, kus ta vaatleb rahvalaulu oma-
pära ning „märgib täie õigusega, et eesti laulu-
kultuuri („eestlaste lemmikajaviide“) kandja-
teks on eelkõige naised“ (samas, 402).

Hupel tundis huvi ka baltisakslaste sõnavara 
vastu. 1795. aastal avaldas ta pikaajalise kogu-
mistöö tulemusena mahuka artikli „Idiotikon 
der deutschen Sprache in Lief- und Ehstland“, 
mis anti välja eraldi raamatuna, kus oli ära 
toodud umbes 2500 sõna. See raamat on balti 
keele- ja kultuuriajaloolastele tänapäevani väär-
tuslik allikas (samas, 417).

1778. aastal saatis Hupel rahvalaule Her-
derile, kes oli pöördunud vastava sooviga otse 
tema poole. Laulud kogus Hupel oma sõprade 
ja tuttavate abiga. Kokku sai Herder Hupeli 
vahendusel 79 läti ja 8 eesti rahvalaulu (samas, 
398–400).

1770ndatel aastate algul asutas Hupel Põlt-
samaal lugemisseltsi, millega liitusid kõik ümb-
ruskonna haritud lugejad (samas, 84). Riia 
kirjastaja Johann Friedrich Hartknohi kaudu 
tellis ta lugemisseltsi liikmetele raamatuid Sak-
samaalt, nii et uuema kirjandusega oldi sama 
hästi kursis, nagu oldi Saksamaal (samas, 95, 
123). Lugemisseltsis ringles tuhandeid raama-
tuid – nende seas kõige rohkem ajaloolist, polii-
tilist ja geograafilist kirjandust –, aga ka ajalehti 
ja ajakirju (samas, 127–128, 135). Põltsamaa 
lugemisselts tegutses peaaegu 30 aastat. Siis tuli 

troonile Paul I oma reaktsioonilise poliitikaga ja 
lugemisselts suleti (samas, 141).

Hupel tegi väga palju kaastööd nii Baltiku-
mis kui ka Saksamaal ja Peterburis ilmuvatele 
ajakirjadele. 1781. aastal aga asutas ta ise ajakirja 
Nordische Miscellaneen, mis koos selle jätkväl-
jaandega Neue Nordische Miscellaneen ilmus 
järgnenud 18 aasta jooksul. Hupeli ajakirja võib 
liigitada territoriaalajakirjaks (samas, 233). Üks 
kolmandik kogu ajakirja artiklitest olid Hupeli 
enda sulest (samas, 239).

Lisaks artiklite kirjutamisele enda ja teiste 
ajakirjadesse, tegutses Hupel ka paljude Sak-
samaal ilmuvate teadusartiklite retsensendina. 
Üsna suur hulk tema retsenseeritud artiklitest 
olid Venemaa-teemalised. Ajendatuna Vene-
maa kohta tehtud vigadest välismaiste autorite 
kirjutistes ning paljude halvustavast ja üleole-
vast suhtumisest Venemaasse, avaldas Hupel 
1791–1793 kaheköitelise mahuka teose „Ver-
such der Staatsverfassung des Russischen Reichs 
darzustellen“ (samas, 334). Selles teoses esineb 
Hupel „Vene keisririigi tingimusteta lojaalse 
kodanikuna“, kes ülistab Vene riigikorda, polii-
tikat ja sotsiaalmajanduslikku olukorda (samas, 
355). Üleüldse oli Hupel kirjamees, kelle maa-
ilmavaade langes kokku Berliini valgustusega, 
mis oli usuküsimustes väga vabameelne, ent 
poliitikas vältis kriitikat (samas, 431).

„Liivi- ja Eestimaa topograafi-
lised teated“
Hupeli peateoseks võib lugeda neljaköitelist 

teost „Topographische Nachrichten von Lief- 
und Ehstland“ (1774; 1777; 1782; 1783), mille 
suurimaks eeskujuks oli 1754. aastast ilmuma 
hakanud Anton Friedrich Büschingi „Uus maa-
kirjeldus“ – populaarne ja omas ajas eesrindlik 
teos. Erinevalt oma eelkäijatest hankis Büsching 
materjali ulatusliku kogu Euroopat hõlmava 
kirjavahetuse kaudu (Jürjo 2004, 147–148).

Hupeli enda teoste hulgast oli „Topograa-
filiste teadete“ eelkäija 1772. aastal Riias ano-
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nüümselt ilmunud „An das Lief- und Ehstlän-
dische Publikum“ (‘Liivi- ja Eestimaa publikule’) 
(samas, 149). Selles raamatus annab ta kriitilise 
ülevaate Liivi- ja Eestimaa olukorrast ning 
teeb mitmeid reformiettepanekuid, mis siiski 
ei taotle Liivi- ja Eestimaa seisuseühiskonna 
põhimõttelist ümberkujundamist (samas, 431). 
„Topograafilistes teadetes“ on vähem kriitilis-
publitsistlikku tonaalsust kui raamatus „An 
das Lief- und Ehstländische Publikum“ ning 
seal kord juba käsitletud teemasid on tunduvalt 
laiendatud (samas, 153).

Kuigi Hupelil oli esialgu plaan avaldada 
„Topograafilised teated“ kaheosalisena, ilmus 
lõpuks kolm köidet – iga järgmine eelmisest 
mahukam – ning lisaks veel neljas, täiendus-
köide (samas, 154). Olulise osa esimesest köitest 
võtab enda alla mõlema kubermangu topograa-
filine kirjeldus linnade, kreiside ja kihelkondade 
kaupa. Sellele lisaks käsitleb Hupel looduse, 
ilmastiku, seisuslike ja riiklike institutsioonide 
ning tähtsamate elanikkonna gruppide teemat. 
Omaette peatükis kirjeldatakse kohalikke sea-
dusi. Põnevat teavet leidub ka kuritööde ja 
karistuste peatükis. Teine köide on kultuuri- 
ja sotsiaalajalooliselt kõige kaalukam. Suur 
osa köitest käsitleb majandusküsimusi. Hupel 
manitseb mõisnikke talupoegi  paremini koht-
lema, kirjeldab koduloomi, põllumajanduslikke 
toiminguid jm. Hupel kirjeldab üksikasjalikult 
kaubandust tähtsamates Balti sadamalinnades 
ja annab ülevaate protoindustrialiseerimisest. 
Ka kirjeldab ta täpsemalt aadli-, talupoja- ja vai-
mulikuseisust (samas, 155–158). Kuigi ta ise ei 
omistanud oma teoses leiduvatele talupoegade 
kirjeldustele erilist tähendust, on just see osa 
teosest saanud hiljem tähtsaks tekstiks, mida on 
palju tsiteeritud (samas, 156), ent mida pole ei 
eesti ega inglise keelde tõlgitud.8 Needki teksti-
kohad, mis meid huvitavad, on pärit peamiselt 
teise köite talupoegade elu-olu kirjeldusest.

Topograafia köidete jaoks sai Hupel infor-
matsiooni peamiselt kaastöölistega peetud 
kirjavahetuse kaudu. Hupel toob ise oma teise 

köite eessõnas ära 53 kaastöölise nimed, seisu-
sed ja elukohad. Kokku on Jürjol õnnestunud 
tuvastada 89 kaastöölise isikud. Ent tegelik 
kaastööliste arv oli tunduvalt suurem. Kõige 
rohkem oli kaastööliste hulgas pastoreid (34), 
neile järgnevad aadlikud (neist üheksa naised), 
ametnikud, reahärrad, kaupmehed, õpetajad ja 
üks arst. Kaastöölisi oli rohkem Liivi- kui Eesti-
maalt, rohkem maalt kui linnast, hulga rohkem 
– 68 – eesti keelealalt kui läti keelealalt (samas, 
167–168).

Korrespondentide leidmine ja kaastööde 
laekumise organiseerimine nõudis Hupelilt 
suuri pingutusi: mitte ainult kirjade kirjutamist, 
vaid vahel kohale reisimistki ja kolmanda köite 
ettevalmistamise puhul ka palve äratrükkimist. 
Nimelt lasi Hupel trükkida 1777. aastal Riias 
400 eksemplari kuulutust „Avertissement und 
Bitt an alle Herren Lief- und Ehstländer“, milles 
palub „patriootlikult meelestatud meestel“ tea-
tada talle „nende kodukoha kohta seda, mis 
väärib äramärkimist või parandamist“ (samas, 
168). Ennekõike pöördub ta pastorite poole, 
kellele esitab küsimustiku nende kihelkondade 
kohta. Lisaks sellele, et Hupel lasi levitada kuu-
lutust Hartknochil ja levitas seda ise, saatis ta 
mitmetele pastoritele küsimustiku kirja teel 
koju ning avaldas selle ka Riia ja Tallinna kuulu-
tuslehtedes. Mitmed Hupeli sõbrad ja tuttavad 
tegelesid tema heaks kaastööliste otsimisega 
aadlike seast. Mõnikord põrkus Hupel vastusei-
sule: pastorid pidasid tema tööd kas lihtsalt hir-
must lisatöö ees või usulistel kaalutlustel mõtte-
tuks. Õnneks aga leidus üldiselt igas kihelkon-
nas mõni abivalmis isik, kes nõustus Hupelile 
kaastööd tegema (samas, 169–171).

Hupel ja seksuaalteema
Seksuaalteema tõuseb esile juba Hupeli 

kõige esimestes publikatsioonides, milles küll 
veel peaaegu puudus seos Baltikumi teemaga. 
1770ndate esimesel poolel avaldas Hupel osalt 
oma nime all, osalt anonüümselt neli popu-
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laarfilosoofilist teost. Esimene neist käsitles 
usulise sallivuse teemat, kolmes ülejäänus 
pakkusid talle huvi soojätkamise filosoofili-
sed aspektid, mis olid üldiseltki valgustuse 
huviorbiidis (Jürjo 2004, 419). „Vom Zweck 
der Ehen, ein Versuch, die Heurath der Cas-
traten und die Trennung unglücklicher Ehen 
zu vertheidigen“ (‘Abielude eesmärgist, katse 
kaitsta kastraatide abielu ja õnnetute abielude 
lahutamist’) (Riga, 1771) ja „Origenes oder 
von der Verschneidung, über Matth. 19. V. 
10–12. Ein Versuch, zur Ehrenrettung eini-
ger gering geachteten Verschnittenen“ (‘Ori-
genes ehk kohitsemisest, Matth. 19. V. 10–12 
kohta. Mõnede põlatud kastraatide au jalule-
seadmise katse’) tegelevad seksuaaleetiliste 
küsimusega (Jürjo 2004, 97–98, 418–419). Ka 
neljandas teoses „Anmerkungen und Zweifel 
über die gewöhnlichen Lehrsätze vom Wesen 
der menschlichen und der thierischen Seele“ 
(‘Märkusi ja kahtlusi inimese ja looma hinge 
olemuse tavakäsitluse kohta’) köidavad Hupe-
lit muuhulgas ka seksuaalsusega seotud küsi-
mused (vt. samas, 431). Jürjo järgi „hämmas-
tab [kolmas nimetatud teos] oma vaimse ava-
tuse ja piiblidogmade vähese arvestamisega“ 
ning „annab tunnistust Hupeli haritusest ja 
suurest lugemusest“ (samas 2004, 428).

Balti ajaloolaste seas on need valgustus-
likku populaarfilosoofiat esindavad teosed 
unustusse vajunud ning Jürjo on esimene 
teadlane Eestis, kes neile tähelepanu juhtis 
(samas, 419; Viires 2004, 242). Küll aga on 
nende vastu huvi tundnud germanistid, kes 
arvavad, et „Von den Zweck…“ ja „Origenes“9 
on mõjutanud kuulsat „tormi ja tungi“ luule-
tajat ja näitekirjanikku Jacob Michael Rein-
hold Lenzi (samas, 425–426).

Üks mõisteid, mille Lenz on laenanud 
ilmselt Hupeli varastest töödest, on abielu-
line „abistamine“. Hupel nimelt eitas vara-
semat kristlikku käsitust, mille kohaselt on 
abielu ainus eesmärk laste sigitamine. Kirjuti-
ses „Vom Zweck der Ehen“ annab ta abielule 

järgmise lühidefinitsiooni: „Abielu eesmärk 
on abistamine teineteise heakäekäigu nimel.“ 
(Hupel 1771, 78) Abistamise (Hülfleistung) all 
peab Hupel silmas ka sugutungi vastastikust 
rahuldamist. Hupeli väidet toetavad nii kir-
jakohad piiblist (samas, 79) kui ka Liivimaa 
talupoegade terve mõistus: „Kui Liivimaa 
talupojalt küsitakse, miks ta tahab abielluda, 
siis ütleb ta, et talle on vaja abilist, kes teda 
aitab, peseb pesu, õmbleb rõivaid. Ta järgib 
teesklemata loodust; tema lihtsameelsus on 
elutarkus.“ (samas, 71–72)

Hupeli suhtumine seksuaaleluga seotud 
küsimustesse on vabameelsem kui nii mõnelgi 
teisel tema kaasaegsel: „Võrreldes oma ülikooli 
õppejõu Darjesega, kes mõistis hukka abielu-
inimeste sugulise vahekorra raseduse ajal kui 
hooramise, on Hupel palju liberaalsem ega pea 
suguelu raseda või viljatu abikaasaga hoora-
miseks.“ (samas, 420–421; vt. Hupel 1771, 82)

Hupel suhtub liberaalselt ka lahutuse küsi-
musse. Ta kirjutab, et õnnetuid abielusid ei 
tohiks jõuvõtetega koos hoida. Hupel on abiel-
lumise sunduse vastu pärast kihluse sõlmimist 
ja toetab lahutusprotsessi lihtsustamist (Jürjo 
2004, 421). Nende suhtumiste tagant kumavad 
läbi ka tema enda kogemused. Jürjo on viida-
nud küll siin ja seal seostele Hupeli eraeluga10, 
ent pole kuigivõrd osutanud sellele, et tema 
vaadetete kujunemisel on mänginud rolli ka 
koguduse liikmete elu jälgimisel tehtud tähe-
lepanekud ning nendega suhtlemisest võrsu-
nud emotsioonid ja mõtted. Kohtuprotsesside 
ja muude materjalide põhjal on teada, et talu-
poegade eluviiside ning kirikliku seksuaal-
moraali vahel valitses väga suur lõhe. Sageli 
oli juhtumeid, et pärisorised talupojad põge-
nesid ning nende mahajäetud naised alusta-
sid kooselu uute meestega (vt. nt. samas, 71). 
Lahutuse protseduur oli tohutult keerukas ja 
kulukas, mistõttu olid ametlikud lahutused 
18. sajandi Liivi- ja Eestimaal väga haruldased 
(samas, 72). Hupel, kes pastorina pidi järgima 
rangeid kiriklikke eeskirju, oli väga sageli kee-
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rulises olukorras: koguduse liikmed soovisid 
ühte, ent eeskirjad nägid ette teist. Liivimaa 
konsistooriumitoimikud sisaldavad teavet 
paljude sedalaadi juhtumite kohta. Näiteks on 
Hupel püüdnud oma koguduse liikmete eest 
seista ja palunud, et võimaldataks teineteisele 
pühendunud isikud laulatada, ent Liivimaa 
konsistoorium on selle hoopis keelanud, kuna 
need isikud on abielu rikkunud. Selle asemel 
on konsistoorium käskinud Hupelil pöörduda 
ilmaliku kohtu poole, „et see ebasünnis koos-
elu lõpetataks“ (samas, 70). Üks teine juhtum 
oli risti vastupidine: Hupel oli sunnitud vastu 
tahtmist laulatama paari, kes oli pärast kihlust 
tegelikult lahku läinud (samas, 72).

Hupeli huvi seksuaalsete teemade vastu 
oli tema kaasaegsete seas teada. Nii näiteks 
teatab Tartu linnakooli rektor Johann Martin 
Hehn kirjas Tartu õpetlasele Friedrich Konrad 
Gadebuschile, et ta tunneb anonüümse kirja-
töö „Anmerkungen und Zweifel …“ autori ära 
peamiselt tema „inimese sigitamise lemmik-
idee“ põhjal (samas, 440).

Eestlaste seksuaalelu tutvustas Hupel luge-
jatele teoses „Topographische Nachrichten“, 
ennekõike selle II köites, samuti ajakirjades 
Nordische Miscellaneen ja Neue Nordische 
Miscellaneen avaldatud artiklites „Ueber den 
Werth der Jungfrauschaft unter Ehsten und 
Letten“ (‘Neitsilikkuse väärtusest eestlaste ja 
lätlaste juures’, 1791), „Ueber das Hauben der 
ehstnischen Dirnen“ (‘Eesti tüdrukute tanuta-
misest’, 1795a), „Fragen über den Anlass zum 
Kindermord, in Lief- und Ehstland“ (‘Küsi-
mused lapsetapu ajendist Liivi- ja Eestimaal’, 
1790) ja „Ueber die Heirath zwischen solchen 
Personen die vorher miteinander Ehebruch 
getrieben haben“ (‘Selliste isikute abiellumi-
sest, kes on enne teineteisega abielu rikkunud’, 
1791). Kõige rohkem on senised uurijad neist 
kirjutistest esile tõstnud esimest, neitsilikkuse 
teemat puudutavat artiklit. 

Eesti talupoegade seksuaalelu 
kirjeldused teoses „Topo-
graafilised teated“
Arvestades Hupeli huvi seksuaalse ja sek-

suaaleetilise temaatika vastu, pole ime, et see 
teema leiab koha ka ta mahukas „Topograafias“, 
mille eesmärgiks on käsitleda eri seisusest ini-
meste elu igakülgselt. Järgnevalt annangi üle-
vaate sellest, millised seksuaalelu teemad esi-
nevad Hupeli „Topograafilistes teadetes“, jättes 
välja pulma- ja pidustuste temaatika, mis sisal-
dab samuti seksuaalseid motiive (vt. nt. Hupel 
1777, 174–175, 192; Hupel 1774, 156–157; vt. ka 
Kruusberg 1920, 18).

Abieluvälise seksuaalsuse teema seostub 
Hupelil ennekõike noorte abiellumata inimes-
tega, sest abiellumise järel – õigupoolest küll 
raseduse avalikuks tulemise järel – oldi Hupeli 
järgi teineteisele väga truud (Hupel 1777, 138). 
Enne seda aga suuri seksuaalseid piiranguid ei 
tuntud. Hupel nimetab eriti just eestlasi (võr-
reldes lätlastega) iharusele kalduvateks (samas, 
136). Ta kirjutab, et seksuaalvahekord ei ole 
nende seas häbiasi (samas, 136; Hupel 1774, 
514) See, et suvel tallides, aitades ja lakas maga-
takse, pakub suurepärase võimaluse seksuaalva-
hekorraks. Ka mitmed õues töötamisega seotud 
situatsioonid, mil noormeeste-neidude üle 
puudub igasugune järelevalve, pakuvad võima-
luse nii üheskoos magamiseks kui ka seksuaal-
suhteks. Tüdrukut poisi käte vahelt magamast 
leida pole eesti talupoegade seas häbiasi. Kui 
neilt selle kohta küsida, vastavad nad, et selles 
pole ju midagi halba, sest nii on tavaks (Hupel 
1777, 136). Alati ei ole tegemist seksuaalva-
hekorraga, võidakse ka täiesti süütult kõrvuti 
magada, kui ollakse väsinud ja vajatakse puh-
kust (samas, 137).

Tüdrukule on see, et ollakse olnud vahe-
korras noormehega, lausa auasi. Mõni tüdruk 
kasutab igasuguseid võtteid, et poiss talle ööseks 
seltskonda pakuks. Küll ei ole sünnis olla vahe-
korras sakslase või venelasega, sest see tundub 



Ariadne Lõng 1/2, 2015 112

kahtlasena (samas, 137). Hupel selgitab, et eest-
laste seas on nii vooruslikumaid (keusch) kui ka 
vähemvooruslikke neiusid, ent isegi vähemvoo-
ruslike hulgas on ainult väike osa selliseid, kes 
oleks nõus sõduritega vahekorda astuma, sest 
sellist vahekorda peetakse häbistavaks. Vahe-
korda sakslastega kardetakse raseduse kartuses 
(samas, 138). Ent needki, kes ei ole kunagi kel-
legagi vahekorras olnud, ei vääri erilist austust 
(samas, 137; vt. ka Hupel 1774, 515). 

Tüdrukud erinevad abiellunutest palja 
pea poolest. Niipea, kui nende rasedus avas-
tatakse, tanutatakse nad ja neid hakatakse 
nimetama abielunaisteks (Weiber). Hupel teab 
näiteid vanatüdrukutest, kes tunnistavad, et 
on rasedad, et saada tanu alla, sest nad taha-
vad kuuluda naiste ridadesse. Teised aga ütle-
vad pastorile, et nad pole küll rasedad ja on 
seega enda arusaamist mööda karsked11, aga 
paluvad, et neid siiski tanutataks, osalt selle-
pärast, et neid vanatüdrukuteks ei nimetataks, 
osalt sellepärast, et nad enam (teenija)tüdru-
kutena ei peaks töötama, kuna tanutatud naisi 
ei tohtinud sundida mõisasse teenima. Selsa-
mal põhjusel soovivad mitmed endale vallas-
last (Hupel 1777, 137; vt. ka Hupel 1791, 292 
ja Hupel 1795a, 560, 566–568).

Ainult mõned üksikud vanemad kurvasta-
vad, kui nende vallaline tütar rasestub. Hupeli 
arvates ei avasta naine oma rasedust kergesti, 
pigem märkab seda ema või virtin pesemise 
juures. Raseduse avastamise järel teatatakse 
sellest kohe rasestajale ja „kui ta vanematele 
vastumeelt ei ole (mõningad jätavad tütre 
pigem kui hoora enda juurde, kui poiss neile 
väimehena kasulik ei paista), pannakse ette 
abielu“. Seejärel tanutatakse tüdruk ema poolt 
või ema juuresolekul. See toimub ka siis, kui 
üks osapooltest pole abieluga nõus. Tanuta-
mine raseduse põhjendusel ennetab lapse-
mõrvu (Hupel 1777, 136–138; vt. ka Hupel 
1795a, 564–566).

Kirikukohtust on kuulda, et noored elavad 
kaua kokku, ilma et rasedus seda reedaks 

(Hupel 1777, 137; vt. ka Hupel 1774, 514). 
Paljud paarid kasutavad nimelt katkestatud 
suguühte meetodit (mida Hupel nimetab ona-
neerimiseks; Hupel 1774, 514; Hupel 1777, 137; 
vt. ka Hupel 1791, 286 ja Jürjo 2004, 271). Sel 
moel on eestlastel vähe väljaspool abielu sündi-
nud lapsi. Näiteks sündis Põltsamaa kihelkon-
nas 1771. aastal 260 eesti last, neist viis väljas-
pool abielu, ja 12 saksa last, neist üks väljaspool 
abielu (Hupel 1777, 27). Liivimaa hertsog-
konnas peavad kiriku voormündrid vallaliste 
naiste rasedustel silma peal hoidma ja nendest 
pastorile teada andma (samas, 138). Kui val-
laslapse sünnitajal on raske sünnitus, pärivad 
ümbritsevad vanad naised sünnitajalt tema 
lapse õige isa järele, sest usutakse, et aus üles-
tunnistus kergendab sünnitusvalusid. Tavaliselt 
järgnebki sellele siiras tunnistamine. Kui valud 
ikka kestma jäävad, kutsutakse kohale rasestaja, 
et ta hoiaks sünnitajat enda süles, sest see ker-
gendavat sünnitusvalusid. Seda meetodit kasu-
tavad edukalt ka abielupaarid ja mitte ainult 
eestlased, vaid sageli ka eri seisustesse kuuluvad 
sakslased (samas, 138).

Sakslaste kohta kirjutab Hupel veel seda, 
et needsamad sakslased, kes eestlased tööga 
ära kurnavad ja neisse väga ülbelt suhtuvad, 
otsivad kõrgeimaid naudinguid talutüdrukute 
embusest. Seda teevad ka kõige kõrgemast 
seisusest mehed. Nõnda voolab nii mõnegi 
aadliku pärisorjade seas kas tema enda või 
tema isa verd (samas, 124). Hupel kirjutab 
juhtumist härraga, kellel oli komme oma tee-
nijatüdrukuid sauna pesema paluda ning seal 
siis nendega teha, mida tahtis. Selle vägista-
miskavatsustega härra pussitas üks pärisorjast 
tüdruk saunas ära, olles teda väidetavalt ka 
ette hoiatanud (samas, 138).

Mõnikord on kuulda juba 13-aastastest 
tüdrukutest, kes otsivad kallistusi, 16-aastased 
aga juba abielluvad (samas, 138). Eesti mehed 
on umbes 17-aastastest, naised aga juba isegi 
15. eluaastast alates suguküpsed. Ja naised on 
veel 46-aastaseltki viljakad, mõnikord sünni-
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tavad koguni 50-aastased naised (samas, 19). 
Abielusid veresugulastega jälestavad talupo-
jad väga.12 Küll aga abiellutakse sageli nai-
sega, kelle on rasestanud teine mees, juhul kui 
rasestunu pole ei venelaste ega sakslastega läbi 
käinud (samas, 138).

Prantsuse abee Chappe d’Auteroche olevat 
Venemaa kohta kirjutanud, et kuna vanemad-
lapsed magavad ühes toas, toimub suguline 
vahekord laste silme all. See Hupeli arva-
tes fantaasia valda kuuluv kujutluspilt sobib 
tüüpilisele imepäraseid asju pajatada soovi-
vale reisimehele (samas, 139). Viidates J. J. 
Volkmanni teosele „Nachrichten von Italien“ 
(‘Itaalia teateid’) annab Hupel teada, et kuu-
made ilmadega magavad Napolis lapsed ja 
nende vanemad ühes kambris üksteise kõrval 
alasti, aga vaevalt et sealgi seksuaalvahekord 
teiste pereliikmete silme all toimub (samas, 
139). Liivimaal magavad talupojad oma 
perega soojas kambris, naine ja mees kõrgel 
magamislaval, mis täidab voodi aset. End kae-
takse riietega, mitte eraldi tekiga, nagu see on 
kombeks lätlaste juures. Lapsed ja teenijad 
magavad põrandal või ahju peal, aga ka partel. 
Suvel magavad aga kõik eraldi kohtades, aidas 
ja laudas. Neis paikades võib seksuaalvahe-
kord kergesti ilma tunnistajateta aset leida. 
Ühte heidetakse ka õues ja põllul kohtades, 
kus pealtnägijaid ei ole (samas, 139).

Karistusteemat käsitledes kirjutab Hupel, 
et varasemal ajal karistati hoorust (s.t. abielu-
eelset seksuaalvahekorda) ja abielurikkumist 
rahatrahviga või piitsahoopidega, millega 
kaasnes kahetsus kirikus (Hupel 1774, 515). 
Viimane tähendas seda, et seadust rikkunud 
paar pidi istuma jumalateenistuse ajal kiri-
kus selleks eesmärgiks mõeldud häbitoolis 
kõigi kirikuliste silme all.13 1764. aastal aga 
asendati see – Hupeli järgi mõistlikul viisil – 
rahvatrahvidega, mille suurus olenes inimese 
seisusest ja sellest, kas ta oli abielus või mitte. 
Nii nais- kui meessoost talupojad, kes olid 
abielus, pidid maksma ühe rubla, abiellumata 

talupojad aga 50 kopikat. Talupoegade puhul 
sai karistuse asendada ka piitsahoopidega 
(samas, 515). Leebe karistuse tagamõte oli see, 
et toimuks vähem lapsemõrvu. Hupel väidab, 
et eestlaste usu järgi on oma ihuviljalt hinge 
võtmine väga jäle tegu, ka teadvat eestlased, et 
see on kohtulikult karistatav. Mõnes piirkon-
nas ei olegi seetõttu ühtegi lapsemõrva ette 
tulnud (samas, 517). Mitmel pool aga siiski 
esineb vastsündinute tapmist ning selle pea-
mine põhjus on kohutav vaesus (samas, 516). 

Osa kirikuõpetajaid on seadnud sisse reeg-
lid, mis kirjutavad ette, et rasestaja peab neiule, 
kelle ta rasestas, andma kas kolm tündrit vilja, 
ühe lehma või kolm rubla. Kõige rohkem aga 
püüavad pastorid rasestanud noormehi Moo-
sese seaduse (s.t. kümne käsu) lahtiseletami-
sega selles suunas mõjutada, et nad vahekor-
ras olnud neiuga abielluksid. Eraldi karistus 
oli veel kihlunutele, kes on kihluse järel kokku 
elanud. Neid karistas kirik 80 kopikaga, mõnes 
piirkonnas ka ühe rublaga (samas, 517). Kui 
aga pruut oma rasedust varjab ja paljapäi 
laulatusele tuleb, peab ta selle kõrval veel ka 
karske neiu pruudiehete vääritikasutamise 
eest trahviks maksma kaks taalrit hõbemünte. 
Sellele üleastumisele vaatavad Hupeli järgi 
kirikuõpetajad läbi sõrmede. Tegelikult olevat 
praktiliselt kõik paarid enne laulatust sek-
suaalvahekorras olnud, nii et trahvi tehakse 
ainult nendele, kelle varajane rasedus reedab 
nende vastava käitumise (samas, 518).

Sodoomia kohta kirjutab Hupel, et seda 
esineb veel, aga aina vähem (samas, 517; 
Hupel 1777, 138–139). Kõige rohkem on 
asjasse segatud noored mehed ja lehmad 
(Hupel 1774, 517) ning seda praktiseerivat 
mitte ainult vallalised, vaid ka abielumehed. 
Üks mees olevat isegi kohe naisega vahekor-
ras olemise järel läinud looma juurde (Hupel 
1777, 139). Hupeli arvates kaob see kuritegu 
koos haridustaseme tõusuga ning mõni piir-
kond ongi sellest juba lahti saanud (Hupel 
1774, 517).14



Ariadne Lõng 1/2, 2015 114

Eesti talupoegade seksuaalelu 
teema artiklites „Neitsilik-
kuse väärtusest eestlaste ja 
lätlaste juures“ ning „Eesti 
tüdrukute tanutamisest“

Neitsilikkuse teema tõstatamiseks sai Hupel 
inspiratsiooni professor Christoph Meinersi 
analüüsist artiklis „Ueber die Begriffe verschie-
dener Völker von dem Werthe der Jungfrausc-
haft“ (‘Erinevate rahvaste arusaamadest neit-
silikkuse väärtusest’), mis ilmus aastal 1787 
ajakirjas Göttingisches Historisches Magazin 
(Meiners 1787; Hupel 1791, 279). Selles artiklis 
jagab Meiners terve hulga rahvaid kahte rühma, 
vastavalt sellele, kuidas nende rahvaste hulgas 
suhtutakse neitsilikkusesse. Tugevalt vastandab 
Meiners slaavi rahvaid, kes hindavad abielluva 
neiu neitsilikkust väga kõrgelt, ja mongoleid, 
kellel neitsilikkust pigem põlastavad ning kaua 
seksuaalsuhet vältinud naist ebapuhtaks peavad 
(Meiners 1787, 6–7). Selgub, et ka meile lähe-
dasemate rahvaste hulgas esineb vastandlikku 
suhtumist: leedulased olevat neitsilikkuse säi-
litamise osas veelgi rangemad kui venelased ja 
poolakad (samas, 20), seevastu lapi mehed abi-
elluvat meelsasti naisega, kes on juba oma vara-
semas elus lapse saanud (samas, 9).

Hupel lisab Meinersi käsitlusele originaal-
set etnograafilist materjali. Ja originaalne on ta 
kahes mõttes: esiteks sellepärast, et ta käsitleb 
rahvaid – eestlasi ja lätlasi –, kellest Meiners 
üldse ei kirjuta, ning teiseks sellepärast, et ta 
lisab neitsilikkusesse teemalisse võrdlevasse 
uurimisse uue, kolmanda kategooria: rahvad, 
kelle seas on neitsilikkuse mõiste tundmatu. 
Nimelt tõestab Hupel, et neitsilikkusel ei ole 
eestlaste ega lätlaste jaoks mitte mingisugust 
kultuurilist tähendust ega ole see tuntud ka 
füsioloogilise tõsiasjana. Hupel on teadlik oma 
teedrajavast rollist selle teabe väljaütlejana. Ta 
kirjutab, et kuna see mõjub ilmselt jahmatava 
panevalt ka neile eesti- ja liivimaalastele, kes 

enda arvates juba siinse maarahva kombeid ja 
tavasid tunnevad, on vaja selle kohta lähemat 
seletust anda (Hupel 1791, 280).

Kõigepealt selgitab Hupel ühte tõlkeeksi-
must, mida eesti keelest saksa keelde tõlkimi-
sel kultuurierinevuste tõttu tehakse. Nimelt 
ei tähista sõnapaar puhhas tüdruk vaga neit-
sit, nagu sakslased arvama kalduvad. Esiteks 
tähistab tüdruk mitte ainult Mädchen’it, vaid 
ka teenijatüdrukut, nii et sõna tähendus on eri 
kontekstides veidi erinev. Mõiste puhhas tüdruk 
tähendab eestlastel naissoost isikut, kes pole ei 
last ilmale toonud ega ka otsinud ebasündsat 
suhet meestega, nii et tema kohta ei saa midagi 
halba öelda. Selle eestlaste mõiste ja sakslaste 
puhta neitsilikkuse (unbefleckte Jungfrausc-
haft) mõiste vahel on tohutu tähenduserinevus 
(samas, 280−281).

Sõna, mida sakslased peavad Jungfrau tõl-
keks, on eestlastel neitsit või junkro. Hupeli 
sõnul tähistab see sõna kodanlase seisusest 
(bürgerlicher Stand) naissoost inimest. Veidike 
kõrgemast soost vallalisi naisi kutsub eestlane 
mamsliteks ning veelgi kõrgemast soost aad-
linaisi preilideks. Kõrgemast soost abielunaise 
kohta ütleb eestlane aga praua. Kõigi nende 
sõnade kasutamine olevat alguse saanud 18. 
sajandil. Kui keegi kasutaks eesti soost neiu 
tähistamiseks sõna neitsit, naerdaks ta otsekohe 
välja. Piiblitõlkes on kasutatud sõna noorik, 
mida eestlased kasutavad igapäevaelus, tähista-
maks mitte ainult neiusid, vaid ka vastabiellu-
nud naisi (samas, 287).

Sõnavarasse puutuvat on Hupeli kirjatükis 
veelgi. Ta selgitab nimelt ka sõnade ema-lukk ja 
tütarlaps tähendust. Ema-lukk olevat sakslaste 
loodud sõna, mida nad soovisid eestlaste seas 
neitsilikkuse tähistamiseks juurutada, ent eest-
lased pole seda kasutusele võtnud. Sõna tütar-
laps kohta selgitab Hupel, et see on samatähen-
duslik tüdrukuga (ja mitte ‘tütre laps’) ning nii 
võidakse kutsuda niihästi väikeseid lapsi kui ka 
neiusid, kes on juba ammu süütuse kaotanud – 
kes on vahekorras olnud kasvõi kümne mehega, 
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ent pole veel lapsi saanud (samas, 288–289). 
Sõnad hoor, hoorus ja hoorama on eesti keeles 
tuntud – küll alles ristiusustamise järel saksa 
keelest üle võetud – ja neid kasutatakse sõimu-
sõnadena naiste kohta, kes on saanud vallalisena 
lapse (hilisemas kirjatükis lisab Hupel, et seda 
kasutavad mehed peamiselt vihahoos nende 
naiste kohta, kel on enne abielu saadud kaks-
kolm last) (Hupel 1795a, 568) või kes heidavad 
ühte ükskõik millise mehega (samas, 289–230).

Kui läti või eesti tüdrukul on armuke, kel-
lega ta on aeg-ajalt seksuaalvahekorras, ei peeta 
teda iialgi hooraks. Juhul, kui ta ei rasestu, 
kuulub ta enesestmõistetavalt edasi tüdrukute 
või neiude hulka. Neitsilikkuse kaotamisel ei ole 
ei eestlaste ega lätlaste jaoks mitte mingisugust 
tähendust (samas, 282). Üleüldise kombe koha-
selt magavad poisid ja tüdrukud koos, muuhul-
gas ka teotööl olles, ilma et nende au vähemalgi 
määral kahjustatud saaks (samas, 283, 285; vt. 
ka 1795a, 562). Kui neilt selle kohta küsitakse, 
vastavad nad, et pole ju midagi kurja teinud, ja 
paljud nende hulgast kinnitavad, et nad tõu-
sevad voodist täpselt niisama ausalt, nagu nad 
sinna minneski olid. Neid mõtteid sõnastades 
sümpatiseerib Hupelile kohati eestlaste mõtte-
viis, nii sedastab ta eelmise refereeritud lause 
järel: „See pole ime, vaid ainult peenutsevatele 
või iharatele välismaalastele mõnevõrra silma-
torkav.“ (Hupel 1791, 283) Vastupidi – eesti 
neiule on häbiks see, kui ükski noormees pole 
temaga kunagi maganud (samas, 285). Oma 
viimast, 1791. aasta artiklis väljendatud väidet 
täpsustab Hupel neli aastat hiljem avaldatud 
tanutamiseteemalises artiklis, kitsendades seda 
mõnevõrra – nimelt olevat just teatud Eesti piir-
kondade tüdrukutele auasi, kui nad on paljude 
meestega maganud (Hupel 1795a, 563).

Hupel püüdis eesti naistelt neitsilikkuse tee-
madel aru pärida ja lasi seda teha ka oma tutta-
vatel. See ei olevat olnud niisama lihtne, sest kui 
naistelt neitsilikkuse tunnusmärkide kohta küsiti, 
kippusid nad esialgu pidama selleks katmata 
pead, ning võttis küsitlejatelt palju vaeva, et neile 

selgitada, mida küsimuses on mõeldud. Selgus, 
et kõigist püüdlustest hoolimata oli neitsilikkuse 
mõiste puudumise tõttu dialoogi pidada raske. 
Asi ei olnud selles, et küsitletavad oleksid häbe-
nenud sellistel teemadel rääkida. Pigem oli lugu 
vastupidi: „Nende käest saab niisuguseid asju 
teada, mida ise küsidagi ei söanda või mida kuul-
dagi ei taha, kuid neitsilikkusest ja selle märki-
dest ei tea nad mitte midagi.“ (Hupel 1791, 291) 
Keegi olevat näiteks Hupeli küsimusele vastuseks 
pakkunud, et süütuse kaotust märgivad kollased 
plekid häbemel, mida sealt küll alles tagantjärele 
leida võib. Eriti altid kõnelema olevat olnud just 
vanemad abielunaised (samas, 291).

Sellele, et neitsilikkus ei mängi eestlaste elus 
mitte mingisugust rolli, viitab ka nende käitu-
mine. Hupel väidab, et nii mõnigi noor abielu-
mees on mõned kuud abiellumise järel isaks 
saanud, ilma et ta teaks, kuidas ja kellega ta 
naine lapse sigitas. Ent üldjuhul ei tehta sellest 
numbrit, eriti mitte siis, kui naine kirikule selle 
eest väikese rahatrahvi ära maksab või naise 
endine armuke raha või viljaga selle eest tasub 
(samas, 292–293). Eesti abielumees ei hülga 
kergesti oma naist isegi mitte siis, kui see on 
olnud vahekorras teise mehega. Naised seletavat 
külmavereliselt, et nad võivad oma ihasid rahul-
dada, kellega ise heaks arvavad, ning mehed 
kasvatavad (Hupeli silmis) võõrast last kõr-
vuti omaenda lihaste lastega ilma nurisemata 
(samas, 293; Hupel 1795a, 568).

Kunagi ei põlga ükski mees ära naist, kes 
pole neitsi, küll aga võib halvasti mõjuda see, 
kui ta on kuulnud oma sõpradelt ja kadestajatelt 
naise varasema liiderliku elu kohta. Kohalikud 
sakslased, kes on rahuldanud oma ihasid talu-
tüdrukutega, kinnitavad, et on vahel nende seast 
ka neitsisid leidnud, kuigi harva ja ainult päris 
noorte hulgast (samas, 293). Mõned naised ütle-
vad, et nende esimene vahekord oli valus, teised 
aga lihtsalt naeravad, kui neilt selliste asjade 
kohta päritakse. Üldiselt näib, justkui oleksid 
kõik – isegi päris noored neiud – juba abielusa-
ladustesse pühendatud (samas, 294).
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On kuulda mitmeid arvamusi selle põh-
jendamiseks, miks isegi need tüdrukud, kes 
meestega vahekorras olnud ei ole, on samavõrd 
„avatud“ kui abielunaised, s.t. pole füsioloogili-
selt neitsid. Mõned arvavad, et nad kas „avavad“ 
ennast ise eneserüvetamise – s.t. autoerootiliste 
praktikate – käigus või siis „avatakse“ üksteist 
vastastikku lapsepõlve „rumalate“ mängude 
abil. Kumbagi neist ei söandaks naissugu Hupeli 
arvates temale välja rääkida. Kolmas võimalus, 
mida on välja pakutud, on see, et tüdrukute 
emad „avavad“ oma tütred ise, et nende tulevast 
sünnitust kergendada. Kui Hupel selle küsimuse 
naistele on esitanud, naeravad nad vastuseks või 
ütlevad otse, et „pole midagi avada“. Seega jääb 
Hupelil kindel vastus eesti tüdrukute „avatuse“ 
küsimusele andmata ja tuleb tema arvates alles 
tulevikus loodusteadlastel ja arstidel välja selgi-
tada (samas, 294–295).

Eesti mehe otsus abielluda kindla naisega 
ei sünni ei ilu ega selle põhjal, kas naisel on või 
ei ole abieluväliseid lapsi – ka kahe ja kolme 
abielueelse lapse olemasolu ei ole abiellumisel 
takistuseks (Hupel 1795a, 567) –, vaid kõige 
otsustavamad tegurid on töökus ja varanatuke, 
aga ka sobiv iseloom (samas, 296; vt. ka Hupel 
1774, 516). Hupel kinnitab, et need, kes taha-
vad õppida ehtsaid eestlaste kombeid ja tava-
sid, peavad pöörduma küladesse ja taludesse, 
sest mõisas töötavad eestlased on saanud väga 
palju mõjutusi mõisast ning muule lisaks võivad 
nad olla sakslastelt üle võtnud ka neitsilikkuse 
mõiste (Hupel 1791, 296–297).

Hupeli järgi ei teki eestlastel seksuaalne 
erutus nii kergesti kui paljudel teistel rahvastel 
ja seisustel (samas, 286; Hupel 1795a, 563). Selle 
selgitamiseks toob Hupel sisse alastuse teema, 
mis eemilisi kategooriaid silmas pidades sek-
suaalsuse teema alla tegelikult üleüldse ei käi 
ning mida ma seetõttu „Topograafilisi teateid“ 
käsitledes ei refereerinud. Rehetoas magavad 
talvel kõik koos ning lahti riietumiseks ei kasu-
tata mingit varjavat sirmi – seda eestlased ei 
tunnegi. Kõik – nii vanad kui noored, nii mehed 

kui naised – riietuvad lahti üksteise nähes. Ka 
saunas käiakse koos ning isegi saunast välja 
lähedal asuvasse ojasse ennast jahutama min-
nakse koos ja alasti. Koguni loodusesse ennast 
tühjendama minnes lähevad naised ja mehed 
koos (heinamaalt vm.) kõrvale. Endaga samast 
või madalamast seisusest inimese ihu või 
mõnda selle osa katmata näha on eestlasele 
täiesti tavapärane asi. Veel nelikümmend aastat 
tagasi olevat naistel sünnis olnud käia paljaste 
rindadega ka võõraste nähes, ent Hupeli kaas-
ajal olevat see komme juba kadunud. Nüüd 
käivad naised särgi kaelusest välja rippuvate 
rindadega veel ainult oma koduseinte vahel. 
Kui end võõrale näidata tahetakse, seotakse vöö 
ümber ülakeha (Hupel 1791, 284).

Noormees ja neiu, kellel on kavatsus abiel-
luda, hakkavad juba ammu enne kosjasid n.-ö. 
kokku elama – seksuaalvahekorras võidakse 
olla igal külaskäigul, abielueelse nn. koos-
elu periood võib kesta rohkem kui aasta jagu 
(Hupel 1795a, 563). Oma „Topograafilistes tea-
detes“ avaldatud põhjendusele, miks sellistel 
paaridel siiski harva lapsi sünnib, lisab Hupel 
1791. aasta artikli joonealuses märkuses uue 
infokillu – mitmed neiud tundvat rasestumis-
vastaseid vahendeid (Hupel 1791, 286). Abielu-
eelne kooselu pole siiski reegel. Küll võib aga 
reegliks pidada kommet, et kosilane veedab 
kosimisele järgneva öö kositu juures. See, kas 
sel ööl ollakse ka seksuaalvahekorras või mitte, 
sõltub asjaosalistest. Palju segadusi tekib sel-
lest, et kirik seda kommet ei tea või ei mõista. 
Viimase väite illustreerimiseks on Hupel nii 
oma 1791. kui ka 1795. aastal kirjutatud artikli 
joonealuses märkuses toonud ära ühe ja selle-
sama loo. Nimelt kirjeldab ta juhtumit, mil neiu 
ja noormees, kes sel moel ainult ühe öö koos 
veetnud olid – ilma et nad oma tunnistuse järgi 
„kättki teineteise külge oleks pannud“ –, vägisi 
laulatati, kuigi paar väga selle vastu oli. Ent lau-
latusele järgneval päeval põgenes mees, ilma et 
teda enam iial oleks nähtud (Hupel 1791, 285–
286; vt. ka 1795a, 564–564).
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Naise staatust märgib tema peakate: nii saab 
naissoo esindajale peale vaadates otsekohe aru, 
kas tegemist on tüdruku või naisega. Tüdrukud 
käivat paljapäi, sageli isegi külma ilmaga, ots-
mikku katmas pelk pael või pärg. Abielunais-
tel on aga alati peas linasest riidest tanu. Kui 
laulatuse ja pulmade vahele jääb mitu päeva, 
kantakse vahepeal nahast mütsi, mis markeerib 
asjaolu, et ei olda enam tüdruk, aga ka mitte veel 
naine (Hupel 1795a, 559–560).

Tallinna asehaldurkonnas seati Hupeli 
sõnul 1792. aastal sisse korraldus, et rasedaid 
ei tohi enam raseduse tõttu tanutada ning ka 
juba tanutatud vallasemad peavad oma tanud 
peast ära võtma. Ametnikud olevat olnud 
arvamusel, et abiellumata naiste tanutamine 
on neile häbistav ja võib aidata kaasa lapse-
tappudele. Talupoegade meelest oli lugu soo-
tuks teisiti: nemad pidasid hoopis ilma tanuta 
lapse emaks olemist häbiväärseks. Talupoegade 
kommetega täielikku vastuollu mineku tõttu 
ei rakendatud 1792. aasta ettekirjutust nii mit-
meski kihelkonnas (samas, 564–565). Hupel 
selgitab ka 1792. aasta seaduse ja lapsetappude 
küsimuse tegelikku seost. Tema teada on lap-
setapjate seas olnud tüdrukuid ülivähe, pigem 
on see levinud naiste hulgas, aga õnneks aina 
vähem (1795a, 566). Käsu rakendamine poleks 
ennetanud lapsetappe, vaid neid pigem tagant 
tõuganud (samas, 567). Hupeli sõnul võiks 
just nimelt väljavaade, et last peab palja peaga 
rinnal hoidma hakkama – eestlasele täiesti 
tavapäratu pilt – lapsetappe põhjustada (samas, 
566–567). Peamiseks lapsetappude põhjuseks 
olevat Hupeli järgi elamine vaesuses ja kartus, 
et laps võib nälga jääda, mitte midagi muud 
(samas, 566). Et ametnikud ja rahvas olid risti 
vastupidistel seisukohtadel, näitab, kui kaugel 
olid nende eluilmad teineteisest ning et Hupeli-
taolisi eestlasi tegelikult mõista soovivaid harit-
lasi oli ülivähe.

Artiklis „Tanutamisest ...“ kirjutab Hupel 
varasemast põhjalikumalt tanutamisest rase-
duse tõttu. Kui tüdruk on tanutatud, tähendab 

see seda, et ta on rase või lasub tal vähemalt rase-
duse kahtlustus. Mõni ema või perenaine kiirus-
tavat rasedaks jäänud tüdruku tanutamisega, et 
see oma rasedust varajama ei hakkaks (samas, 
560–561). Kui 1764. aastal kaotati häbistavad 
karistused hooruse ja abielumurdmise eest, 
olevat emadele ja perenaistele antud käsk hoida 
silmad lahti, kui on peres vallalisi tüdrukuid, et 
nende rasedus avastada ning nendega sel puhul 
mitte halvasti käituda (samas, 561). Tegelikult 
leidub ka tüdrukuid, kes end rasedaks valeta-
vad ja tanutada lasevad. Neid ajendab niimoodi 
käituma soov mõnda meest endaga abielluma 
panna – kuigi on teada, et mitte kõik seksuaal-
suhtes olevad neiud ei taha tanu alla saada – või 
sedaviisi avanev võimalus pääseda teenijaseisu-
sest ja hakata elama eraldi elu (samas, 562).

Eesti perekonna ajaloo uuri-
mise senine seis
Üks põhjusi, miks teadlased on hakanud 

Hupeli seksuaalelu kirjeldusi käsitlema alles 
21. sajandil15, on nende erandlikkus. 18. sajandi 
lõpuks – 19. sajandi alguseks ei olnud ükski 
teine kirjamees esitanud ülevaadet eesti talu-
poegade seksuaalelust, mis oleks etnograafilise 
detailirikkuse poolest Hupeli kirjeldustele ligi-
lähedanegi16. Enamik autoreid on kirjutanud 
neist teemadest võrreldamatult lühemalt ning 
sageli ka võõrast perspektiivist nähtuna, saa-
mata tegelikult aru kohalikest oludest. 

Nii esineb mitmetes ajaloolistes allikates 
teavet, mida hilisemad tõlgendajad on osanud 
näha ainult tugevalt patriarhaalses kontekstis. 
Nii näiteks kirjutab Sebastian Münster 1544. 
aastal ilmunud teoses „Cosmographey“17 (Lau-
gaste 1963, 24) ja Christian Kelch 1695. aastal 
publitseeritud „Liivimaa ajaloos“ pruudi vägi-
valdse röövimise kombest (Laugaste 1963, 24; 
Kelch 2004, 30). Kuigi keskaegsetest ja vara-
uusaegsetest kirjatöödest võib välja tuua ka 
tähelepanekuid naiste iseseisvusest või suurest 
otsustusõigusest18, on kuni viimase ajani Eesti 
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teadusmaastikul valitsenud pigem igas suhtes 
meeste ülemvõimule allutatud naise kujutelma 
toetav tõlgendusraamistik.

Isegi veel 1973. aastal ilmunud ülevaateteo-
ses eesti pulmadest on kirjutatud, et muinas-
Eesti ühiskonnas mees, kas ostis või „tõmbas“ 
(s.t. röövis) endale meelepärase tüdruku nai-
seks (Tedre 1973, 9). Alles 20. sajandi lõpul ja 
21. sajandi alguses on hakatud tooma veenvaid 
tõendeid selle kohta, et naiseröövi pole eestlas-
tel muinasajal eksisteerinud (Mägi 2009, 89–90; 
Järs 1993, 11–14). Küll aga võis see olla kom-
beks vahepealsel ajal – 13. sajandi kultuurili-
sele murrangule vahetult järgnevatel sajanditel 
–, nii nagu on seda esinenud ka teistes matri-
lokaalsuselt äsja patrilokaalsusele üle läinud 
ühiskondades (Mägi 2009, 91). Neiu tõmmati 
tõenäoliselt tema enda nõusolekul, kui ei oldud 
saadud abiellumiseks vanemate luba (Järs 1993, 
12). Kõlab usutavalt, et see komme juurutati just 
siis, mil oli tekkinud „psühhodünaamiline vaja-
dus mehelikkuse olemuse rõhutamiseks“ (Mägi 
2009, 91).

Nii mitmedki ajaloolised teated eesti talu-
naiste kohta oleks olnud tõlgendatavad ka mat-
riarhaaditeooria kontekstis, mis kerkis esile 
läänes 19. sajandi teisel poolel kultuurievolut-
sionistliku lähenemise raames (vt. Eller 2006). 
Ent näib, et Bachofeni ja Morgani matriarhaa-
diteooriale tuginev Friedrich Engelsi teos „Pere-
konna, eraomanduse ja riigi tekkimine“, mis 
tõlgiti eesti keelde juba 1935. aastal, ei leidnud 
Eestis kõlapinda.19 Engelsi raamatu tõlkest eesti 
keelde sai lugeda, kuidas keltidel, paljudel India 
põliselanikel, Vaikse ookeani saarte elanikel ja 
paljudel Ameerika indiaanlastel oli enne abiel-
lumist suur suguline vabadus, kuidas indiaani 
naised oma vallaslastest ilma igasuguse piinlik-
kuseta kõnelevad ja paljut muudki. Seda Engelsi 
teost ning Hupeli tekste lugenud inimesed olek-
sid pidanud märkama paralleele kirjeldatud 
põlisrahvaste ning eestlaste seksuaalkäitumises, 
ent ühestki selleteemalisest viitest Engelsi teo-
sele ei ole mina teadlik.

Seega on pilt, mida on kuni 20. sajandi lõpuni 
eesti perekonnaajaloo kohta esitatud, täis vastu-
olusid. Ühelt poolt on selle põhjuseks kesk- ja 
uusaegsete talurahva elu kirjeldajate suutmatus 
näha siinseid olusid avarapilgulisemalt ja mitte 
läbi oma patriarhaalse päritolukultuuri läätsede 
vaadates. Teiselt poolt on põhjuseks teadusliku 
diskursuse Lääne-Euroopa orientatsioon, mis 
pole siiani lasknud baltisaksa ajaloolaste 19. 
sajandi patriarhaalsuse igikestvuse teesile vastu 
väitvate teadlaste häältel kuigivõrd kõlada. Nii 
leiab  perekonna ajaloo kohta vastakaid seisu-
kohavõtte tänini. Ülevaateteoses „Seksuaalsus 
Eestis“ esitatakse kõrvuti laused patriarhaalsest 
ja egalitaarsest ühiskonnakorraldusest: „16. 
sajandi alguses keelustas Haapsalu peapiiskop 
Johannes IV Kieveli naiseröövi surmanuhtluse 
ähvardusel, kuid traditsioon jätkus sellele vaata-
mata veel mitmeid aastakümneid. Kuigi meil ja 
ümbritsevail aladel on olnud soorollid sarnased, 
pole meil olnud suuremat sugudevahelist opo-
sitsiooni.“ (Seksuaalsus Eestis 2006, 14)

Asjaolu, et kaugeltki mitte kõik eesti talu-
poegade seksuaalelu ja kombeid kirjeldavad 
teated ei sobitu tugevalt patriarhaalse korral-
dusega ühiskonna konteksti, on kaasa aidanud 
sellele, et peaaegu kogu viimase sajandi jooksul 
pole ükski autor ette võtnud katset koondada 
eesti perekonnaajaloo kohta seni teadaolev ühte 
raamatusse. Ainukesed ühte teosesse koonda-
tud eesti perekonnaajaloo alased käsitlused on 
kahe harrastusajaloolase 20. sajandi alguses 
kirjutatud teosed, nimelt Märt Raua „Eestlaste 
armuilmast“ (1915), millest ilmus täiendatud 
versioon „Eesti perekond aegade voolus“ (1961) 
Raua Rootsi emigreerumise järel, ning Alek-
sander Kruusbergi „Esiisade enneajalooline 
õigus I“ (1920).20 Nii Kruusbergi kui ka Raua 
teos pakuvad eestlaste pere- ja seksuaalelust 
ambivalentse pildi. Nende kahe raamatu kõigist 
puudustest (vt. nt. Kirss 2004, 140–141) hooli-
mata saab neist aga ülevaate osast perekonna 
ajaloo uurijale kättesaadavast allikmaterjalist. 
Samas peab neid muidugi lugema allikakriitili-
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selt, pidades ühtlasi silmas, et nende kirjutamise 
ajal valitsesid teaduses nii mõneski küsimuses 
praeguseks iganenud arusaamad.

Märt Raua teose puhul tasub välja tuua, et 
ajend, miks ta sellist raamatut kirjutama asus, 
ei olnud mitte teaduslik, vaid pigem prakti-
lis-kõlbeline. Nimelt tekkis Märt Raual kui 
koolijuhil äge mõttevahetus Kadrina pastoriga 
kohalike noorte vaba aja veetmise teemal. Muu 
hulgas oli neil erinev arusaam sellest, kas sim-
manid soodustavad või vähendavad „ööhulku-
misi“.21 Noorte kõlbluse pärast muret tundev 
pastor teatas Rauale, et paraku on nende kandis 
„emasid, kes selle üle isegi rõõmustavad, et 
poisid nende tütreid magatavad“ (Raud 1961, 
9).22 Selle valgusel, mida 24-aastane Raud ise 
kogenud ja vanematelt kuulnud oli, kõlas pas-
tori jutt noorte laimamisena. Nii valmis Raual 
50-leheküljeline vastulause „Küla kiiged“, mille 
ta läkitas 1905. aastal arvustamiseks harrastus-
ajaloolasele Villem Reimanile. Reiman tunnus-
tas noormehe tööd, ent väitis, et kirjatükk on 
ajalehes avaldamiseks liiga pikk ja eraldi raa-
matuna väljaandmiseks liiga lühike. Ta soovitas 
Raual vastavateemalist rahvapärimust juurde 
koguda. Nii koostaski Raud küsitluslehe rahva 
lõbustusviiside ja perekondlike kommete kohta 
ning asus kirjavahetusse mitmesaja Postimehe 
kaastöölisega. Ta võttis end 1909. aastal muust 
tööst vabaks, et minna „mööda kodumaad rei-
sima“, eesmärgiga kahtlasena näivaid andmeid 
kontrollida ja vanu inimesi intervjueerida. Ka 
Raud väidab, nii nagu Hupelgi, et meessoost 
küsitleja saab kergesti vanemate naistega jutule: 
„Veendusin seejuures, et vanade inimestega, ka 
naisterahvastega, võib vabalt kõnelda ka kõige 
intiimsemaist küsimustest, kui võita nende usal-
dus ja vestlusega õigest otsast kinni haarata.“ 
(Raud 1961, 11) Raud kogus seega huvitavat 
materjali, ent ta esitab seda ülimat kõlblust jut-
lustavas kontekstis. 

Kruusbergil ei olnud talle informatsiooni 
saatvate korrespondentide võrku, nii nagu 
oli Raual ja Hupelil, ent lisaks suurele hulgale 

kirjandusest pärinevale teabele kasutab ta ka 
mõningaid näiteid elu jooksul kuuldud-näh-
tud juhtumitest. Kruusbergi teost lugedes peab 
meeles pidama, et selle kirjutamise ajal oli Eestis 
veel täiesti valdav evolutsionistlik lähenemisviis 
kultuurile.

Hupeli seksuaalsuse kirjeldu-
sed eesti perekonna ajaloo 
uurimise kontekstis

Kui Hupeli eestlaste seksuaalelu kirjeldu-
sed olid raskesti interpreteeritavad muinasajast 
kuni praeguseni kestvat patriarhaalset ühiskon-
nakorda eeldava paradigma raames, siis Mägi 
algatatud eesti perekonna ajaloo uurimise uude 
paradigmasse sobituvad need hästi. Mägi toetub 
eesti perekonna ajalugu uurides osalt Rootsi aja-
loolase Nils Blomkvisti tööle, kes on esitanud 
hüpoteesi, et enne 13. sajandit oli Eesti aladel 
tegemist matrilineaarse ja matrilokaalse ühis-
konnakorraldusega. 

Blomkvisti argumentatsiooni üheks nurga-
kiviks on õigusajaloolised allikad ja kõige olu-
lisemana nende hulgast enne Blomkvisti tööd 
teadlaste poolt vähe kasutamist leidnud sea-
dustekogu 13. sajandi algusest – nn. liivi-latgali 
õigus (vt. Blomkvist 2005, 182–194). See alam-
saksakeelne tõenäoliselt tavaõigusel põhinev 
dokument pandi esmakordselt kirja liivlaste 
jaoks pärast 1212. aasta liivlaste vastuhakku 
ja ristiusustamist. Kümmekond aastat hiljem 
kohandati sedasama kirjapandud õigust latga-
litele, seaduseteksti ilmselt veidi lühendades. 
Henriku Liivimaa kroonika järgi kehtis kirja-
pandud õigus eestlastel alates 1214. aastast ning 
tõenäoliselt oli see kas seesama seadus või selle 
veidi muudetud versioon. Kahjuks pole see eest-
laste kohta kehtinud 1214. aasta tekst säilinud. 
Säilinud on – 16. saj. tehtud ärakirjana – 
1220ndatel kirja pandud liivi-latgali õigus, mis 
sisaldab kolme ainult matrilineaarse ja matrilo-
kaalse ühiskonna kontekstis mõistetavat seadu-



Ariadne Lõng 1/2, 2015 120

sesätet. Ruumipuudusel toon siin tervikuna ära 
ainult ühe neist kolmest:

Kui mees võtab naise, läheb tema vara 
üle naisele. Kui ta (mees) tahab ta (naise) 
maha jätta, kaotab ta (mees) põllumaa ja 
kõik varad. Ja ta pojad ja tütred saavad need. 
Pärandus, mida poeg23 pole ära võtnud, 
läheb tütardele ja emale. (klausel 10; Blom-
kvist 2005, 184; Mägi 2009, 82) 

Seda, et naisliini pidi toimivalt pärilussüs-
teemilt mindi üle meesliini pidi toimivale 13. 
sajandi jooksul, tunnistab 1267. aastal kirja 
pandud Kuramaa õiguse tekst, mis lähtub 
vanast liivlaste jaoks kirjutatud õigusest, ent 
mida on nüüd mitmes osas täiendatud. Klauslis 
abiellumise kohta on kinnitatud, et mehe vara 
läheb üle naisele, aga see ei kehti põllumaade, 
karjamaade ja mesipuude kohta. Ka poja eelis-
õigus pärimisel on selles seadusetekstis juba 
sees: „Pojad peavad kindlustama õed kaasava-
raga ning kui poegi ei ole, läheb kogu varandus 
emale ja tütardele.“ (Mägi 2009, 84; Blomk-
vist 2005, 191–192; Nazarova 1979, 191–192) 
Ilmselt toimus millalgi 13. sajandi jooksul ka 
üleminek matrilokaalsuselt patrilokaalsusele – 
abiellumise järel ei kolinud mees enam naise 
perekonna juurde, vaid hoopis naine hakkas 
kolima mehe perekonna juurde.

Blomkvisti arust väärib tähelepanu ka see, 
et 14.–16. sajandini ei käsitleta perekonda ja 
pärilussüsteeme üheski Vana-Liivimaa talu-
poegade kohta käivas seadusandluses (Blom-
kvist 2005, 196–197). Tema arvates ei puu-
dutata neid teemasid sellepärast, et keskaja 
algupoolel ei sätestatudki neid kirjalikult, vaid 
need jäid tavaõiguse, teisisõnu talupoegade 
omaõiguse valda, sest säilisid vanad kombed 
ja tavad. Ühiskonna seisukohalt nii tähtsa asja 
nagu pärilusseadus käsitlemata jätmine on 
haruldane ning vasallide ja linnaelanike kohta 
käivad seadused pärimisega seotud küsimusi 
käsitlemata ei jätnudki.24 Järgmine talurahvale 
mõeldud seadus, kus pärimisest juttu tehakse, 

on alles Saare-Lääne talupojaõigus 17. sajandi 
algusest. See sätestab eelisjärjekorras meesliini 
pidi toimiva pärilussüsteemi ning nii naise 
kui ka mehe õiguse lahutusele. Sellegi seaduse 
järgi olid naistel suuremad õigused kui Lääne-
Euroopa naistel tollel ajal, kuigi need on võrrel-
des 13. sajandi esimese poolega tohutult vähe-
nenud (vt. samas, 197). 

Õigusajaloolistele naise kunagist tugevat 
positsiooni tõendavatele andmetele sekun-
deerivad arheoloogiline teave muinasaja 
ühiskonnast, mitmesugused lingvistilised 
allikad, sealhulgas toponüümide ja sugulus-
suhteid tähistavate sõnade etümoloogiad25, 
folkloori varasemad kihistused26 (vt. ka Mets-
vahi 2015b; Metsvahi 2014; Metsvahi 2013b; 
Metsvahi 2013a) ning eestlaste ja laiemalt 
läänemeresoomlaste pulma- jm. kombeid 
ja harjumusi kirjeldavad ajaloolised allikad 
(vt. Mägi 2009, 94–95). Kui Balti hõimudel 
ja skandinaavlastel pandi hauda kaasa palju 
soospetsiifilisi esemeid (skandinaavlastel küll 
veidi vähem kui baltlastel), siis eesti hauapa-
nused olid suures osas sooneutraalsed, lisaks 
võidi mõlemast soost surnu hauda27 panna 
tavaliselt teise sugupoolega seostatavaid ese-
meid. Sellised hauapanused osutavad ega-
litaarsetele soosuhetele ühiskonnas. Naise 
tugevamast positsioonist annab tunnistust ka 
see, et eesti ja liivi naiste hauapanused olid 
üldiselt suuremad kui meestel (Mägi 2013a, 
184).

Huvitav ja käesolevas kontekstis kõnekas 
arheoloogiline fakt on see, et eestlaste hulgas 
olid veel 12. sajandilgi valitsevaks matmisvii-
siks kollektiivsed põletusmatused (Mägi 2013b, 
113; vt. ka Lang 2011). Kuna kollektiivsetest 
matmispaikadest siirduti individuaalsetele ena-
mikus Euroopast, ka Skandinaavias ja baltlaste 
juures põhiosas juba hilisel kiviajal, oli selline 
matmisviis kogu tollases Euroopas haruldane. 
Kollektiivsest matmisviisist järeldub tollase 
ühiskonna kollektiivne võimustruktuur, mis 
on iseloomulik nii mõnelegi matrilineaarsele 
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ühiskonnale (vt. Fuchs 1987, 24; vt. ka Divale 
1984, 1). 

On osutatud sellele, et ka Henriku Liivi-
maa kroonikas leidub viiteid tähelepanekule, 
et eestlaste ja liivlaste seas ei olnud võim kes-
kendunud üksikisiku kätte (Mägi 2013a, 186). 
Kollektiivsele ühiskonnakorraldusele viitavad 
ka õe-venna suhete teistsugune laad kui Lääne-
Euroopa rahvastel, mis jäi püsima veel pikki 
sajandeid pärast ristiusustamist (vt. Metsvahi 
2014), samuti paavsti aastast 1201 pärit Lii-
vimaale saadetud kiri, mis andis õiguse sõl-
mida ristiusku veel liiga pealiskaudselt tund-
vatel kohalikel oma eripärasel sugulussuhete 
mõistmisel põhinevaid abielusid. Pean siin-
kohal silmas Läänemere idakaldal juurdunud 
kommet, et naine abiellub mehe surma järel 
selle vennaga (vt. Brundage 1973).

Sugudevaheliste suhete käsitlemisel on 
tähendusrikas ka see, milliseid sõnu kasutati 
maailma kategoriseerimiseks. Sellest, et mõiste 
neitsi oli 18. sajandi talurahva seas tundmatu 
kategooria, oli juba juttu. Keelekasutuse vallast 
tasub välja tuua ka tõsiasja, et veel 20. sajandi 
algupoolel oli Lääne-Eestis Kihnu saarel kasu-
tusel sõna märsa, mis tähendas armusuhtes 
olevat vallalist noormeest. See, et vastet teisest 
soost sama tähendusega mõiste tähistamiseks 
ei olnud28, näib osutavat maailma mõistmisele 
naissoo silme läbi.

Naise ja mehe rollid teisenesid küll tuge-
valt 13. sajandi jooksul ning sellele järgnenud 
sajanditel, ent seksuaalsfääris naise varasem 
positsioon (peaaegu et) säilis. Paljudes matrili-
neaarsetes ühiskondades kulgeb naise seksuaal-
elu suuremate piiranguteta (Hallpike 2011, 194; 
Hua 2001; Stone 2010, 132; George-Kanentiio 
2000, 68). Kui sugulust arvestatakse ning vara 
päritakse naisliini pidi, ei ole teistel peale naise 
enda või naise sugulaste (ta venna või ta ema 
venna29) vajadust kontrollida naise seksuaalsust 
ja partnereid. 

Eestis asendus küll 13. sajandi jooksul mat-
rilineaarne ühiskonnakorraldus patrilineaar-

sega, mis muutis ka abikaasa rolli järk-järgult 
olulisemaks, ent patrilineaarsed ja patrilokaal-
sed suurpered säilitasid veel kaua samu jooni, 
mis olid olnud varasematel matrilineaarsetel ja 
matrilokaalsetel suurperedel. Selle üheks põh-
juseks olid tingimused, milles elati. Igal aastal 
enne uut saaki varitses näljaoht (vt. Seppel 
2008) ning pärisorjast talupojad oli lõigatud ära 
igasugustest turumajanduslikest suhetest. Sel-
listes tingimustes elamine ilmselt „konservee-
ris“ teatud suhtemustrid perekonnas. Alles 19. 
sajandi teisel poolel leidsid aset põhjapanevad 
ühiskondlikud muutused: näljahädad kadusid, 
kujunesid välja kapitalistlikud suhted ning talu-
sid hakati päriseks ostma, millega seoses suure-
nes talupoja pärandatava vara osatähtsus mää-
ratult. See tõi kaasa olulisi muutusi perekonnas, 
muuhulgas ka pöörde suurema patriarhaalsuse 
suunas (vt. ka Metsvahi 2014, 131). Viimane tõi 
kindlasti kaasa ka muutusi seksuaalkäitumises 
enamikus Eesti piirkondades.

Ent 18. sajandile oli iseloomulik veel „vana 
tüüpi“ seksuaalkäitumine, mis hõlmas endas 
naise suurt seksuaalset iseseisvust. See kajastub 
mitte ainult Hupeli ja veel mõne tollase kirja-
mehe talurahva kirjeldustes, vaid ka tollastes 
kohtuprotokollides, mis näivad osutavat egali-
taarsetele sugudevahelistele suhetele 18. sajandi 
eesti talurahva seas. Nimelt ilmneb, et Lääne-
Eesti külatüdrukud ei esitanud 18. sajandi kesk-
paiku vägistamissüüdistusi (millest ühe osa 
kohta on kindlaid tõendeid, et need olid vale-
süüdistused) mitte kunagi kohalikele noormees-
tele, vaid ainuüksi võõrast paigast saabunud sis-
sesõitnutele, eriti soldatitele (Laur 2008). Kuna 
sissesõitnud teisest rahvusest mehed ei olnud 
tuttavad kohalike seksuaalkäitumisega, võisid 
nad tegutseda viisil, mis sattus kohalike käitu-
misnormidega vastuollu. Muidugi leidub ka 19. 
sajandi kohtuprotokollides naise-mehe suhete 
kohta väga põnevaid andmeid30, ent see materjal 
on teadlastel seni veel täiesti läbi uurimata.
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Lõpetuseks

Siin kirjutises tutvustasin suuremat osa 
Hupeli kirjavarast, milles ta puudutab eesti talu-
rahva seksuaalsusega seotud temaatikat, välja 
jäid ainult tema abieluväliste seksuaalsuhete ja 
lapsetapmiste kohta käivad erikäsitlused. 

See, kust tõmmata piir seksuaalse ja mitte-
seksuaalse temaatika vahele, oleneb vaatenur-
gast. Siin kirjutises ei refereerinud ma „Topo-
graafiliste teadete“ neid osi, milles kirjeldatakse 
alastuse teemat (Hupel 1774, 15, 514; Hupel 
1777, 166, 177, 514), sest eemilisest perspek-
tiivist lähenedes ei seostu need seksuaalsuse 
teemaga. Pealegi on varasemad Hupeli tekste 
käsitlenud autorid alastuse teemat juba kordu-
valt esile tõstnud. Ulrike Plath kirjutab: „Täiesti 
üle piiri läheb ta [Hupel] aga oma järeldustega. 
Oma uurimusega määratleb ta eestlased ja lät-
lased õhtumaisest kultuuriruumist väljapoole ja 
laseb neil mõjuda isegi võõramalt kui mongoli 
rahvastel, kes vähemasti teadsid neitsilikkuse 
olemasolust. Hupel mitte ainult ei eksotiseeri-
nud eestlasi vastavalt ajastu antropoloogilisele 
diskursusele sakslaste kultuurilisteks antipoo-
dideks, vaid allutas nad neile ka seksuaalselt. 
Ei osanud ju eestlased kasutada alastust, millest 
nad ometi pidevalt ümbritsetud olid, seksuaal-
sust käivitava stiimulina.“ (Plath 2014, 305)

Minu silmis ei lähe oma järeldustega üle 
piiri mitte Hupel, vaid Plath ise (sarnast seisu-
kohta on väljendanud ka Põldvee 2015, 508). 
Hupeli teoste paigutamine koloniaaldiskur-
suse raamesse taandab ära osa neis sisalduvaid 
tähendusi. Tähendused, mis on käesolevas 
käsitluses relevantsed, paigutuksid paremini 
etnograafilisse diskursusesse, olgugi et Hupel 
kirjutas oma tööd ajal, mil rahvus(teadus)likku 
diskursust veel ei eksisteerinud. Jakob Hurt, 
kelle rahvaluule kogumiseks loodud kaastöö-
liste võrk oli loodud täiesti Hupeliga sarnasel 
moel ning isegi toimis veidi sarnaselt Hupeli 
kaastööliste võrgule, astus areenile alles sajandi 
võrra hiljem.

Nõustun varasemate Hupeli tegevust 
käsitlenud autorite hinnanguga, et Hupel oli 
oma kirjeldustes faktitruu.31 Ta pilk talurahva 
elu-olu vaatlejana oli selge ja terav, kohati eel-
arvamuslik, ent üldiselt siiski hämmastavalt 
süvitsi minev. Hupel kirjutab, et algupärast 
on eestlaste ja lätlaste puhul võimatu eristada, 
sest nende kombed ja tavad on aegade jooksul 
võtnud vastu sedavõrd palju mõjutusi teistelt 
rahvastelt, samuti voolab eestlaste soontes 
märkimisväärne hulk saksa, rootsi ja vene 
verd (Hupel 1777, 123–124). Ka eestlaste ja 
lätlaste erinevustele viitavatest tähelepaneku-
test (näiteks tõsiasja esiletoomisest, et ükski 
lätlane ei läheks eestlase kombel koos vastas-
soost isikuga alasti sauna) (samas, 166) võib 
järeldada teravat etnograafipilku. Väga põne-
vad on Hupeli eesti-saksa vastastikuste kul-
tuurimõjude esiletoomised. Nii näiteks kasu-
tasid baltisakslased oma kõnepruugis suud-
lemise tähistamiseks pigem väljendit Mund 
geben (toortõlge eesti väljendist suud andma), 
mitte küssen (Hupel 1795b, 157; vt. ka Jürjo 
2004, 372). Teistpidi kultuurimõju üheks näi-
teks võib aga tuua selle, et saksa kultuurist lae-
natud neitsilikkuse mõistega olid mõnevõrra 
tuttavad ainuüksi need eestlased, kes töötasid 
mõisateenijatena (Hupel 1791, 296–297). 

Igal juhul on Hupeli eesti talurahva elu ja 
seksuaalelu kirjeldused rikas allikas eesti pere-
konna ajaloo uurijale, kellel seisab ees avar 
pikaks ajaks sööti jäetud – ja alles 21. sajandil 
taasavastatud – tööpõld. Selles artiklis oli pöö-
ratud põhitähelepanu just reliktide valda kuu-
luvatele nähtustele ning rõhutatud naise mui-
nasaegse tugeva positsiooni jätkumist teatud 
elusfäärides. Kindlasti väärivad käsilemist ka 
paralleelselt toimuv naise staatuse halvenemine 
teistes eluvaldkondades ja mehe hakkamasaa-
mine kultuurimuutusega.  Ulatuslik teema, mis 
nõuab põhjalikku analüüsi, on oletatavasti 19. 
sajandil maarahva seas toimunud järsk muutus 
varasemast hulga suurema patriarhaalsuse 
suunas.
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Töö valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusminis-
teerium (projekt IUT2-43).

Märkused
1 Neis kultuurides, kus naiste seksuaalsust kontrollisid 

pere mehed (Vahemeremaade ja ladina kultuuride 
kohta vt. nt. Löfström 1999, 129), ei ole naiste sugu-
elundit rahvaluules ja -kunstis üleüldse represen-
teeritud. Juhtudel, kui seda esineb (rahvajutu kohta 
vt. näidet Rey-Henningsen 1996, 67), on tegemist 
matrilineaarse korraldusega ühiskonnaga (nt. Rey-
Henningsen 1994, 91–116) või ühiskonnaga, kus on 
varemalt olnud tegemist emajärgse elukorraldusega.

2 Nii nagu nendes muinasjuttudes, mille keskne levi-
kuala on Eesti (vt. Metsvahi 2014, 127–131), on ka 
regilauludes õe-venna suhe väga sage teema (luge-
matutest näidetest ainult ühte vt. Metsvahi 2014, 
136, 40. joonealune märkus). Tihti leiab kajastamist 
ka õe ja vennanaise konflikt (isegi laulutüüpides, 
mille nimetus sellele sugugi ei viita, nagu nt. „Tütar 
vette“). Senises regilauluuurimises on siin-seal vih-
jeid, mis osutavad isaduse vähesele tähtsustamisele 
ning venna olulisele rollile, nii kirjutab Liina Saarlo: 
„„Tütarde tapjas“ on otsustaja roll just vennal ... [---] 
Sellest võiks järeldada, et perekonnapea võis olla just 
vanem vend.“ (Saarlo 1995, 64) Naine ise ja tema 
vend on perekonnas tähtsaimad otsustajad just mat-
rilineaarsetes ühiskondades. Emajärgsete ühiskon-
dade folklooris esineb sageli õe-venna intsestiteemat 
(Fox 1983, 65; Schlegel 1972, 69, vt. ka Metsvahi 
2013, 130). Matrilineaarsusega kaasneb endastmõis-
tetavalt ka naise aktiivsus, nii kajastab eesti esimene 
trükitud regilaul aastast 1695 naise igatsust mehe 
järele (Laugaste 1963, 76) ning Soome 17. sajandi 
teise poole kohtuprotokollides on küll mainitud 
mehe ilu, mis on pannud neiu ta endasse armuma, 
ent kordagi ei ole armastuse põhjusena välja toodud 
naissoo esindaja ilu (Kietäväinen-Sirén 2011, 58). 
(Olen sunnitud tooma näite meile kõige lähedase-
mast kultuuripiirkonnast, sest eesti ajaloolasi pole 
sedalaadi lähenemised veel köitnud.)

3 2005. aastal valis ajaloolastest koosnev komisjon 
selle monograafia parimaks eestikeelseks 2004. aastal 
ilmunud ajalooraamatuks. Monograafia on ilmunud 
ka saksa keeles (Jürjo 2006).

4 Ulrike Plathki ei eita selle etnograafilise reaalsuse 
olemasolu („kultuuri- ja alteriteedikonstruktsioonid 
omavad kindlat reaalset tausta“ (Plath 2008, 56–57)), 
tema uurimiseesmärgiks lihtsalt ei ole selle analüüs.

5 Töökoormus pastorina oli tal vähenenud oluliselt 
1796. aastal, kui teda hakkas selles töös abistama 
adjunkt (Jürjo 2004, 102).

6 1770ndatel pidi Hupel ristima igal aastal peaaegu 300 
talulast ja 10–20 saksa last (Jürjo 2004, 64).

7 Tema kultuuri-, kontaktide ja raamatute vahendaja 
tegevusest, koolivisitatsioonide teostamisest, Põltsa-
maa rahvakooli toetamisest, tütarlastekooli töö käi-
malükkamisest ja pastorileskede toetuskassa loomi-
sest vt. Jürjo 2004, 76, 79–80, 82, 99.

8 Eesti keelde on tõlgitud teost tükati, nt. Reiman 
1914a, 81–82; Reiman 1914b, 89–92.

9 „Origenes“ on avaldatud ka Paul Engelsi mahukas 
teoses  „Geschichte der erotischen Liteatur“ (‘Eroo-
tilise kirjanduse ajalugu’) 1927. aastal (Plath 2014, 
301).

10 Nii pakub Hupel oma teoses „Anmerkungen und 
Zweifel“ välja teooria, mille järgi sõltuvad lapse 
vaimu- ja iseloomuomadused vanemate meeleolust 
ja tegutsemisviisist suguakti ajal. Selle teooria selgi-
tamiseks kasutab Hupel näidet oma isiklikust elust: 
„Suurvaim, oma ajastu ime, kisub ennast lõpuks tükk 
aega pärast südaööd teadustööst lahti; kinnivajuvad 
silmalaud kutsuvad väsinud keha puhkama. Nüüd 
ärkab õrnalt suikunud abikaasa, pahuralt hõõrub ta 
silmi ja neab öist ülevalistumist. Mees lohutab teda. 
Mõlemad uniselt, mees väsinud, naine veel mitte 
täiesti vaigistatud, sigitavad nad sel hetkel lapse: võib 
juba ette kihla vedada, et laps tuleb loid, pahur ja oma 
suurele isale mittevääriline.“ („Anmerkungen und 
Zweifel“, lk 315, tsiteeritud Jürjo 2004, 431 kaudu)

11 Mõiste „karske“ tähenduse kohta loe järgmisest ala-
peatükist.

12 Eksogaamia ja endogaamia erinev mõistmine saks-
laste ja eestlaste seas keskajal tekitas kultuurikonf-
likti, mille leevendamiseks levisid rahvajutud, muu-
hulgas ka jutt mõisnikust venna laulatamisest oma 
õega ning sellele järgnenud kaosest (vt. Metsvahi 
2014; Metsvahi 2015b).

13 Teistest allikatest on teada, et häbipingid ja jalapakud 
seati sisse 1641. aastal. Esimene kindel teade jalapa-
kust on 1684. aastast. Samas oli lubatud kergematel 
puhkudel asendada seesugune avalik häbistamine ka 
rahatrahviga (Eisen 1915).

14 Sodoomia teema kohta vt. täpsemalt Ird 2014.
15 Ka Hupeli vastu hakkasid teadlased sügavamat huvi 

tundma suhteliselt hiljuti – alles 20. sajandi lõpul 
(Viires 2005, 241).

16 Jürjo kirjutab: „Oma objektivistliku ja teadusliku 
sihiasetusega annab Hupel faktitruu ja usaldusväärse 
käsitluse, mis ajaloolase vaatevinklist tundub väär-
tuslikum kui radikaalsemalt meelestatud valgustajate 
publitsistlikud saavutused.“ (Jürjo 2004, 479)

17 Saksa õpetlane Sebastian Münster polnud ise kunagi 
Liivimaal käinud. 100 aasta jooksul ilmus tema teo-
sest 44 väljaannet eri Euroopa keeltes (Laugaste 1963, 
290).
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18 Toon siinkohal ära ainult paar näidet. Luce kirjutab 
teoses „Wahrheit und Muthmassung“ (1827) Saare-
maalt pärit teadetele tuginevalt, et eesti mees armas-
tab naist seda enam, kui see temale hea kaasavara ja 
väljaspool abielu sündinud lapse kaasa toob (vt. Luce 
1827, 78). Kelch kirjutab: „Lesed, kui nad tahavad 
jälle abielluda ja on välja valinud kellegi, kelle järgi 
neil himu käib, ratsutavad ise jutustatud kombel 
pudeli põletatud viinaga kosja.“ (Kelch 2004, 21) 
Huvitav on siinjuures, et ühte ja sedasama lausetki on 
tõlgendatud risti vastupidiselt. 13. sajandi kõige täht-
sama kirjeldaja Henriku Liivimaa kroonika alguses 
olevat jutustust sellest, kuidas sureva liivlase puhul 
ei lubanud naised vend Theodericil meest algselt 
ristida, on ühelt poolt tõlgendatud kui tõendit mit-
menaisepidamisest, teiselt poolt aga kui näidet liivi 
naiste suurest otsustusõigusest tollases suurperes (vt. 
Mägi 2009, 81).

19 Edaspidi ilmusid sama teose tõlke kordustrükid juba 
nõukogude ajal (1946, 1958 ja 1980) ning alates 2011. 
aastast on netileheküljelt www.marxists.org leitav ka 
tõlke digitaliseeritud versioon.

20  Ka Karmen Kirke „Seks ja võim“ ning Ingvar Luha-
ääre „Eesti erootika ajalugu“ (2005) pretendeerivad 
olema sedalaadi raamatud. Ent kuna neis kõlab 
autori hääl veel vähem või veel vähem teaduslikult 
kui Raual ja Kruusbergil, on need on pigem kompi-
latsioonid eelnevate autorite tsitaatidest, mitte eraldi-
võetavad käsitlused.

21 Ehalkäimise komme püsis veel läbi 19. sajandi, 
kohati 20. sajandilgi. Suviti kogunes õhtuti kamp 
poisse kokku ja hakati käima talust talusse, kus elas 
tüdrukuid. Iga talu juures jäi üks poiss maha, et öö 
mõne selle talu tüdrukuga veeta. Suviti ööbisid tüd-
rukud tavaliselt aidas. Nii käidi kogu küla läbi ja iga 
tüdruk sai ööseks seltsilise. Hommikul kogunesid 
poisid taas salka ja läksid koju. Ehalkäimine andis 
võimaluse noorte tutvumiseks (Tedre 2008, 315). 
Selle kohta, et tüdruku prestiiž oli seda suurem, mida 
rohkem tema juures ehal käidi vt. ka Kalkun 2011, 
142.

22 Samasisulisi väiteid leidub ka teistes allikates. Nii 
näiteks kirjutab Holzmayer „Osilianas“ heinamaar-
japäeva laupäeva tähistamist Muhu saarel, mil – nii 
nagu ka jaaniõhtul – kõigil tüdrukutel pidi olema 
„juuresmagaja“. Need, keda poisid ei pea nii heaks, et 
nende juurde tulla, kurvastavad väga ja „paremaks-
arvatute emad kuulutavad rõõmuga oma tütarde 
kuulsust ja häid külgi“ (Holzmayer 1872, 64−65).

23 Tänan Jürgen Beyerit, kes juhtis mu tähelepanu 
sellele, et segase üleskirjutusviisi tõttu võivad tütar/
tütred ja poeg/pojad olla selles tsitaadis igal pool nii 
ainsuses kui ka mitmuses. Segadust ümberkirjutami-
sel selles meieni säilinud 16. saj. käsikirjas soodustas 

ilmselt ka teksti unikaalsus ja erinevus ümberkirjuta-
jatele tuttavatest seadusesätetest, nii et selle sisu võis 
jääda neile arusaamatuks.

24 Needki olid tegelikult saksa ja ka Skandinaavia kon-
tekstis haruldased, sest õde ja vend said võrdse osa 
pärandist ja peale õdede surma läks pärand venda-
dele tagasi (kirjavahetus Marika Mägiga 14.12.2014).

25 Nii näiteks on soome lingivist Kaija Mallat leidnud, 
et soome kohanimed, mis algavad erinevate naist 
tähistavate tüvedega (Ämmän-), märgivad tavaliselt 
suuremaid loodusobjekte. Nii näiteks asuvad lähes-
tikku kaks koske – Ämmänkoski ja Ukonkoski –, 
kusjuures esimene (naist tähistava algusosaga nime-
tusega) on suurem kui teine (meest tähistava algus-
osaga nimetus). Mallat ise ei paku ei sellele ega teis-
tele sarnastele näidetele seletust (Mallat 2007, 133–
134). Sugulussuhetealasest sõnavarast on iseloomuli-
kem näide sõna onu etümoloogia (vt. Metsvahi 2014, 
584), ent mainida tasuks sedagi, et tütar ja titt võivad 
võrsuda samast sõnatüvest (ESS, 533) – see osutab 
tütre kesksele positsioonile järeltulijate hulgas (tütre 
eelistamise kohta pojale vt. ka Mägi 2009, 94).

26 Vana rahvalaulu uurijaid on näiteks välja toonud 
asjaolud, et seksuaalteemalistes regilauludes on 
algatajaks pooleks enamasti naine, mitte mees ning 
et eesti rahvaluules on naise suguelundi representat-
sioonid, mida Lääne-Euroopa rahvaste folklooris ei 
esine, üsna sagedased (Kalkun, Sarv 2014).

27 Olgugi et valitsevaks matmisviisiks olid Eesti alal 
veel 12. sajandilgi kollektiivsed matused, hakati juba 
10. sajandi teisest poolest mitmel pool Eestis matma 
ka individuaalselt. Need ja järgmised järeldused on 
tehtud just individuaalmatuste põhjal.

28 Mark Soosaar pakub sõna seletuseks küll ‘tüdruk või 
poiss, kellel on kosjaeelne armusuhe’ (vt. Vesik 2005, 
95), aga kui tegin 2011. aastal Kihnus välitöid ja küsi-
sin sõna tähendust paljudelt kohalikelt, vastasid kõik, 
kes sõna tähendust teadsid, et tegemist oli just noor-
mehega. Mulle öeldi, et tänapäevaks käibelt kadunud 
sõna märsa tähendas boyfriend’i, samuti seda, et 
enne abiellumist võis tüdrukul olla kas üks või mitu 
märsat (järjestikku).

29 Ema venna tähtsale rollile eesti kunagises ühiskon-
nas näib osutavat ema venda märkiva sõna onu 
(soome eno, saami eanu) etümoloogia. See (aga mitte 
isa venda märkiv varem kasutusel olnud sõna lell) on 
tuletatud vanast ‘suurt’ tähistavast kas soome-ugri 
või koguni uurali algupära adjektiivist enä, mis on 
eesti keeles säilinud mitmetes sõnades, ka keskvõr-
delise sõnana enam (EES 2012, 61).

30 Kopeerin siia ainult väikese väljavõtte ühest kohtu-
protokollist: „Seepeale üttelnd siis Mats Langvits, 
et nad mitme mehega selle lapse valmis teinud. Ka 
Endrek Kera kiitlend ennast tüdreku juures käind 
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olevat.“ (Rahvusarhiiv, EAA, f. 4527, nim. 1, s. 4,            
l. 427: 22.15.74)

31 Nii kirjutab Hupeliga seotud allikmaterjale kõige 
paremini tundev autor Jürjo täiesti õigustatult: „Laie-
mas ajalises perspektiivis erineb valgustusliku pastori 
neutraalne ja peaaegu teaduslik-eelarvamusetu suh-
tumine seksuaalküsimustesse täielikult nii varasema 
põlvkonna luterlik-ortodokssete ja pietistlike kui ka 
järgneva, seksuaalelu suuresti tabustanud viktoriaan-
liku ajastu pastorite hoiakust.“ (Jürjo 2004, 272)
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Kristlik perekond ja 
perekonnaväärtuste 
ideoloogia
Anne Kull

Juba mõnda aega on nii Euroopas kui ka kogu 
ülejäänud  maailmas möllanud ägedad vaid-
lused perekonnaväärtuste ümber. Süüdista-

takse moderniseerumist1 ja globaliseerumist, 
naiste „ülearust“ haridust, konspiratsiooniteoo-
riaidki jagub. Konservatiivsed (mõnikord reli-
gioossed, aga mitte ilmtingimata) kultuurivaat-
lejad väidavad, et liberaalid, sotsiaaldemokraa-
did, humanistid, feministid, multikultuursuse 
eestkõnelejad, kahtlased intellektuaalid jne. on 
ühendanud jõud, et hävitada Lääne demokraa-
tia alustala, kristlik perekond2. Teised võivad 
küsida, kas Lääs (või kristlus) hävitab islamirii-
kide perekonda. Või hoopis vastupidi: tugevad 
islami, hinduismi jne. perekonnatraditsioonid 
on ohuks Lääne vabameelsematele ja egalitaar-
sematele kooselupraktikatele. Religioonide sees 
võidakse vaielda ka selle üle, kas abieluga peab 
kaasnema seks või kas perekonda peavad kuu-
luma lapsed, ja pidada muidugi lõputuid dis-
puute lahutuse üle. Kas lahutust võivad algatada 
naised, kas abielu tühistamine on samaväärne 
lahutusega (nt. roomakatoliikluses)? Kuidas 
või kas naiste õigusi tagatakse? Miks mõned 
religioossed traditsioonid, mis praktiseerisid 
polügaamiat, sellest mingil hetkel loobusid (nt. 
judaism)? Kas abielu on takistuseks kõrgematele 

vaimsetele püüdlustele? Muidugi võivad pere-
konnad reaalses ohus olla sõdade, üleujutuste, 
näljahädade, tsunamide ja muudel sotsiaalsetel 
või looduslikel põhjustel. Siiski tuleb küsida, 
kas tugev perekond tähendab ainult sellist pere-
konda, milles võrdväärsust ei tunnustata ja kus 
naiste õigused (ning sageli ka elu ja tervis) pole 
kaitstud.

Religioossed konservatiivid väidavad, et 
(multi)kultuurilise anarhia vastu saab ainult 
piibellike moraalinõuetega, iseäranis selles osas, 
mis puudutab perekonda. Ent perekond on 
väärtus ka neile, kes loevad end progressiivse-
teks või liberaalseteks – ja nemadki võivad vii-
data piiblile või Jeesusele, ajaloolis-kriitilisele 
lugemisele, tõlgendamisele ja paljule muule. 
Ajaloolisi ja filosoofilisi-teoloogilisi perekonna 
või soolisuse käsitlusi, piibli hermeneutika pikka 
ajalugu, ajaloolis-kriitilist meetodit ja muud aga 
ei panda ühiskonnas lihtsalt tähele, eriti mitte 
sotsiaalmeedia kirglikes debattides. Sekulaar-
sed humanistid on väitnud, et religioossete tra-
ditsioonidega ei tuleks üldse arvestada. Siiski 
ei saa minu arvates perekonna ja seksuaalsuse 
käsitlemisel alahinnata religioonide mõjuvõimu 
ja neid tuleb kaasata lisaks paljudele teadustele 
(nagu õigusteadus, meditsiin, majandus, sotsio-
loogia, psühholoogia, närviteadused, seksuo-
loogia jne.) kultuurilise töö juures, mida pere-
konna mõtestamiseks ja reguleerimiseks teha 
on tarvis.

Kust tuleb kristlik perekond? Kuidas seda 
saab seostada piibliga, täpsemalt Naatsareti Jee-
susega? Mida tähendavad perekonnaväärtused? 
Kuidas perekond, religioon ja sugu üldse seotud 
on?

Vastus ei ole lihtne. Näib, et Ameerikas 
1970ndatel teravnenud konflikt meeste ja naiste 
rollide üle ja selle seostamine religiooniga on 
jõudnud ka Eestisse. Ometigi „perekonnaväär-
tused“ pole neutraalne termin ja selle sidumine 
traditsiooniga (olgu või kristlikuga) on eksitav. 
Grupid, nagu SAPTK3 Eestis või USAs Moral 
Majority4, Focus on the Family5 jmt., väidavad, 
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et nende peremudel on piibellik. Ometigi pole 
nende sõnavõttudes peaaegu mitte midagi ühist 
tegelike tekstidega ja ajaloolist Jeesust võiks ise-
loomustada pigem „perekonnavastasena“. Pere-
konnaväärtuste ideoloogia on täiesti ebaajaloo-
line ideoloogia. 

Toon mõned näited selle kohta, kuidas pere-
konna definitsioon ja vorm on kahe aastatu-
hande jooksul muutunud, kuidas kristluse suhe 
perekonnaga on kogu aeg olnud ambivalentne 
ja kuidas ka seda suhet toetavad ideoloogiad on 
muutunud.

Perekonnad pole kunagi olnud täpselt ühe-
sugused. Sõna „perekond“ katab mitmesugu-
seid eristatavaid sotsiaalseid, majanduslikke ja 
juriidilisi suhteid sugulaste ja mittesugulaste 
vahel ning sugulaste ja riigi/ühiskonna vahel 
laiemalt. Kõige igapäevasemas vestluseski sõltub 
kontekstist, mida oodatakse vastuseks küsimu-
sele „Kuidas Su perel läheb?“. Vastuses võidakse 
rääkida vanematest, lastest, onudest-tädidest, 
poolõdedest-vendadest, nende lastest või laste-
lastest, tööst või koolist või lapsehoidjatest jne. 

Kristlusel kui religioonil on olnud ambi-
valentne suhe perekonnaga. Ristiusu ajaloos 
on  kaua aega valitsenud negatiivne suhtumine 
seksuaalsusesse, mida on aktsepteeritud vaid 
abielu raames ja laste saamise eesmärgil. Ideaa-
liks on peetud aga abielutust ja lastetust. Kristlus 
tekkis 1. sajandil m.a.j. juudi sektina hellenistli-
kus Rooma keisririigis. Seetõttu peab kristluse 
mõistmiseks ja esimeste kristlaste eluolu tund-
miseks teadma nii muistsete heebrealaste kui ka 
kreeklaste ja roomlaste tavasid. Perekond ja reli-
gioon olid tihedalt seotud nii ühes kui ka teises.

Vanas testamendis on mitmesuguseid pere-
konnavorme, aga ükski neist ei vasta tänapäe-
vasele tuumperekonnale. Uus testament ei esita 
üht normatiivset mudelit ning on pigemini 
vastu abielule kui sellisele. Varakristlik perekond 
oli sarnane oma eellastega, s.t. Kreeka-Rooma ja 
juudi kultuuris levinud perekonnavormidega. 
Ent uus liikumine pidi end ka eristama muust 
kultuurist ja üheks selleks erinevuseks saigi 

perekonnavastasus. Antiikaja perekond ei sar-
nanenud millegi poolest tänase perekonnaga. 
Familia, perekond, oli ühest küljest koos elav 
seltskond, kellel oli ühine majapidamine, toot-
mine ja tarbimine. Teisest küljest oli perekond 
vere- ja abielusidemete kaudu seotud võrgustik 
domus. N.-ö. tuumperekond oli nende kahe 
reaalsuse lõikumispunkt, mitte eraldiseisev sot-
siaalne üksus. 

Esimese sajandi Rooma linnades viitas fami-
lia inimestele ja asjadele, kes olid majapidamise 
meessoost juhi (vanima mehe) paterfamilias’e 
kontrolli all. Sinna kuulusid kõigepealt tema 
orjad, ka endised orjad, kes jätkasid teenimist 
majapidamises, samuti koduloomad, maa, 
majad. Täiskasvanud lapsed jäid paterfamilias’e 
võimu alla (patria potestas) kuni surmani, kui 
just paterfamilias ei vabastanud neid, siis said 
nad sui iuris (omaenda seaduse alla, iseseis-
vaks). Abielus tütred võisid olla üle antud abi-
kaasa võimu alla, aga kui seda ei tehtud, siis jäid 
nad isa võimu alla (olid abielus sine manu) või 
said iseseisvuse (sui iuris). Vastavalt võis laste 
ema olla endiselt oma isa võimu all, aga ta võis 
olla ka iseseisev. S.t. perekond – kes sellesse 
kuulus ja kes mitte – oli tunduvalt keerukam. 
Perekonna teine tähendus jooksis veresidemeid, 
isaliini (sugulusvõrgustik domus) pidi. Rooma 
ühiskond hoolitses isaliini suguluse säilimise 
eest. Seetõttu võis olla vaja naisi vahetada, et 
sigitada legitiimseid poegi. Mida aeg edasi, seda 
enam tehti seda ilma kaasavarata, mille tradit-
siooniliselt tõi naine perekonda. Abielludes sine 
manu, jäi naisele alles tema kaasavara (s.t. see jäi 
tema isa perekonda), mis andis ka teatud kind-
lustunde lahutuse puhul (Treggiari 1991).

Rooma perekond oli mures ka vereliini puh-
tuse pärast. Seetõttu oli illegitiimne abielluda 
või lapsi saada võõramaalasega. Orjad ei saanud 
abielulepingut sõlmida, senaatorid ei tohtinud 
orje vabastada ja seejärel nendega abielluda, 
seetõttu ei saanud orjade lapsed kuuluda sugu-
võsa isaliini. Jõuka pere last kasvatasid tegeli-
kult orjad, nende hulk võis ulatuda sadadesse 
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või isegi tuhandetesse. Lapse ema oli ideaalju-
hul oma lapse arenguga kursis, ent last imetas 
ja õpetas orjast amm või teenija, sageli kasvas 
laps üles koos orjade lastega. Kui poisslaps sai 
suuremaks, siis anti ta üle jällegi orjast õpetajale 
ja saadeti kooli õppima avalikku kõnepidamist, 
mis oli kõige olulisem oskus. Tüdruklapsele 
õpetati enne abiellumist veidike lugemist ja 
majapidamisoskusi. Abielluti väga noorelt, teis-
melisena, tihtipeale võis mees olla tüdrukust 
kaks korda vanem ning isa valis tütrele abikaasa 
oma sõprade või poliitiliste liitlaste seast.

Rooma eliit abiellus ja lahutas sageli, vasta-
valt muutuvatele liitlassuhetele ja ka seetõttu, et 
oli tarvis legitiimset järeltulijat. Võidi ka adop-
teerida liitlaste majapidamistest noori täiskas-
vanuid, selleks et saada sobilikke pärijaid. Pere-
kond võis koosneda kasuemadest, kasuvenda-
dest ja kasuõdedest ja teistest pool-sugulastest. 
Orjad tegid ära vajalikud tööd ja tegelesid kau-
bavahetuse või ostmise-müümisega. Keskmise 
jõukusega Rooma kodanikud püüdsid võima-
lust mööda imiteerida eliiti. Orjad elasid oma 
peremehele kuuluvas hoones, kus privaatsust ei 
olnud. Vabad ja vaesed elasid omamoodi korter-
elamutes, kus oli koht magamiseks (aga mitte 
privaatset kööki või tualetti). Vabad vaesed ei 
saanud lubada endale arvukalt lapsi, lapsi hül-
jati sageli või anti üle orjakaupmeestele (mis ei 
tähenda, et vanemad ei armastanud oma lapsi). 

Antiikaja juudi perekonda (beth – heebrea k. 
‘majapidamine, koda’) on vähem uuritud. Carol 
Meyers on arheoloogilistele uuringutele tugine-
des kirjeldanud juudi talupoegade elu umbes 
1000 aastat e.m.a. Külas võis elada 50–80 ini-
mest (5–6 majapidamist/perekonda), ümbrit-
sevatel maadel kasvatati vilja ja loomi. Majapi-
damised olid patrilokaalsed ning laste suremus 
oli suur. Abielu oli endogaamne (soovitavalt 
sugulasega, onu-tädipojaga). Kõige olulisem 
oli perekonna maa alalhoidmine, maad müüdi 
äärmise häda korral, tavaliselt võlgade kat-
teks. Tööriistu ja muid vahendeid jagati teatud 
määral ja põldudel töötati pikki tunde. Linnas 

elav rikka juudi perekond ei erinenud oluliselt 
rikkast roomlasest (orjapidamine oli tavaline, 
aga lapsi ei hüljatud ja polügaamia oli lubatud, 
vähemalt aristokraatiale). Juudi seadus lubas 
meestel kergesti lahutust algatada, aga naistel 
mitte (erinevalt Rooma õigusest). Lahutust ei 
kiidetud heaks, ent kui naine sai lahutustunnis-
tuse (eeldusel, et ta ei olnud abielu rikkunud), 
võis ta uuesti abielluda (Meyers 1997).

Muistsete heebrealaste perekonda iseloo-
mustasid ranged endogaamia ja eksogaamia 
reeglid, kosjasobitus (legitiimsete järeltulijate 
saamiseks), kaasavara ja kingitused perekon-
dadevaheliste suhete tugevdamiseks, hoiatused 
välismaalasest naise eest. Ideaalne naine oli 
Õpetussõnade 31 järgi kompetentne majapida-
janna, kelle hoole all oli toidu ja riiete tootmine, 
samuti pidi naine olema jumalakartlik. Lapse-
vanemad peavad harima ja õpetama oma lapsi 
Jumala ja rahva lepingu asjus. Hilisemal ajal 
sõlmiti abieluleping, mis sätestas ka kaasavara. 
Aleksander Suure vallutused (4. sajandil e.m.a.) 
tõid juudid otseselt kontakti hellenistliku maail-
maga. Tavaliselt jäid juudid elama maale, kuigi 
Jeruusalemm ja mõned teised linnad kasvasid. 
Sel ajal elas suur osa heebrealastest diasporaas 
(väljaspool Iisraeli), mistõttu pidid nad arves-
tama nii kohalike elanike tavadega kui ka oma 
identiteeti säilitama. Juudid eristusidki oma 
naabritest mitmete kommete tõttu: ümberlõika-
mine, toitumiseeskirjade järgimine ja hingamis-
päeva pühitsemine. 

Hellenistlikud filosoofilised ideed said 
omaseks ka juutidele ja leidsid endale koha 
tarkuskirjanduses, mis rõhutas kombekust, 
vooruslikkust, vanemate austamist, seksuaalset 
mõõdukust. Piibellikud puhtusereeglid (toidu- 
ja seksuaalsuspiirangud) olid mõnes aspektis 
analoogsed kreeka askeetliku distsipliini ja kõl-
belise tarkusega ja sellisena tõlgendas neid ka 
juudi filosoof Alexandria Philon.

Sel perioodil kujunesid mitmesugust laadi 
juudi kogukonnad (kuna puudus keskne auto-
riteet), mõned olid avatud ka mittejuutide (nn. 
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jumalakartlike) osalemisele kogukonna elus. 
Teised püüdsid elada võimalikult pühakirja jär-
gides ja määratlesid kuuluvuse piire rangemalt, 
nt. Qumrani kogukond, keda tuntakse Sur-
numere kirjarullide kaudu, pidas end Jumala 
poolt väljavalituks ja elas rangete reeglite järgi. 
Mõned sellest kogukonnast olid küll abielus, 
ent seksuaalsusest sooviti hoiduda. Samuti olid 
rangete reeglitega nn. terapeudid Egiptuses, 
kuhu eraldi elavana võisid kuuluda nii mehed 
kui ka naised, kes pühendusid mõtlusele toora 
ja filosoofia üle. Naised, kes ühinesid selle kogu-
konnaga, ei olnud abielus ja neil ei olnud lapsi 
(kas vanemaealised või neitsid). 1. sajandi paiku 
kirjeldas juudi filosoof Philon ideaalset terapeu-
tide kogukonda, kus mehed elasid koos abiellu 
astumata. Siiski ei tähenda see, et nad polnud 
kunagi abielus olnud – jutustuse järgi jätsid nad 
oma varanduse poegadele või tütardele või sõp-
radele-sugulastele. Terapeudid elasid lihtsalt, 
kandsid valgeid riideid, sõid leiba ja vett, hoi-
dusid lihast, veinist ja magusatest toitudest. Neil 
ei olnud orje ja nad pidasid pikki paaste. Sellise 
elu valisid nad tarkusearmastuse tõttu. Sama-
laadsed kombed omistatakse esseenidele (selle 
vahega, et nende seas ei olnud naisi).6

Need filosoofilis-religioossed ja askeetlikud 
pürgimused ei olnud siiski mitte iga juudi süda-
measjaks. Üldjoontes sarnanes juudi perekond 
oma naabrite omaga. Enamik juute elas sage-
dases kontaktis mitte-juutidega, aga alal hoides 
oma kogukonna erisusi. Naised abiellusid 15. ja 
20. eluaasta vahel (veidi hiljem kui roomlased). 
Juudi abielule eelnes kihlumine ja lepingu sõl-
mimine. Näib, et testamentidevahelisel perioo-
dil domineeris monogaamne patriarhaalne 
perekond, laste kohuseks oli sõna kuulata ja 
aus hoida perekonna religioosseid traditsioone. 
Abielu ja lahutus olid reguleeritud paljude sea-
dustega ja peaaegu alati olid lahutuse algatajaks 
mehed. Seksuaalvahekord toimus soovitavalt 
ainult abielus partnerite vahel ja esmaseks ees-
märgiks järeltulijad, aga ka himude vaoshoid-
miseks, mis muidu võiks viia prostitutsioonile 

või abielurikkumisele. Rabiinlikus judaismis, 
mis tekkis sünagoogide baasil pärast templi 
hävitamist aastal 70 m.a.j., oli suhe abielusse 
positiivsem kui samal ajal tekkivas kristluses. 
Juudi kodul oli keskne koht religioosses elus, 
naine ja mees said vaid abielus olles täielikuks, 
vanemaid tuli austada ja nemad omakorda vas-
tutasid religioosse kasvatuse eest. Iganädalane 
hingamispäev ja muud pühad tõid kaasa ühised 
pidulikud söömaajad. Kui kristlus liikus askeet-
likus suunas, siis talmud ja teised juutlikud teks-
tid võisid kõnelda romantilisest seksuaalsusest 
võrdlemisi avameelselt, kusjuures tuli arvestada 
ka naise soovidega. Üldjoontes nähti judaismis 
abielu positiivsemas valguses kui kristluses või 
islamis.

Nii Rooma kui ka juudi perekond oli koht, 
kus kujunes välja inimese religioosne identiteet. 
Rooma majapidamistes austati kodukoldeju-
malaid (jumalanna Vesta), penaate (heaolu- ja 
toidujumalad), laare (jumalikustatud esivane-
mad). Juudi perekonnad pühitsesid diaspo-
raas ja pärast templi hävitamist usulisi pühasid 
kodus. Elurütmi valitses töö ja sabati vaheldu-
mine. Lapsi kasvatati reegleid ja seadusi täitma. 
Mõlemates kahtlustati, et varasematel aegadel 
olid lapsed kuulekamad ning naised töökamad 
ja lojaalsemad. Õpetussõnad esitavad standard-
juhtnöörid perekonnaeluks, nii emal kui isal 
on kohustus kasvatada lapsi. Hea naine on hea 
majapidaja, juhendab teenijaid kudumises, võib 
ka äritehinguid teha, näiteks osta põllumaad. 
Mehel on avalikud kohustused, nt. juriidiliste 
otsuste tegemine, sealhulgas kohtumõistmine. 
Halb naine on virisev ja nääklev. Hoiatatakse 
välismaalasest naise eest, kes on ohuks seetõttu, 
et toob kaasa võõraste jumalate teenimise. 

Perekonnavastane traditsioon oli tuntud 
mõlemale. Kreeka-Rooma maailmas tunti 
misogüünlikke mõtteavaldusi teemal, et naine 
on suur koorem mehele, parem üldse mitte 
abielluda. Filosoofid soovitasid abielutust teis-
tel põhjustel. Küünikud, hulkuvad targad, kes 
kõnelesid tänavanurkadel, demonstreerisid 
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oma vabadust ja looduslähedust, magades väljas 
ja elades annetustest või metsast leitud viljadest. 
Selle eluviisi juurde mõistagi ei kuulunud pere-
kond. Askeetlikke jooni oli ka stoikutel (jaatasid 
küll meeste ja naiste võrdväärsust) ja platonisti-
del. Peripateetikud pidasid naisi loomu poolest 
ja vaimselt puudulikeks, s.t. neid tuli rangelt val-
vata, eriti seksuaalse moraali osas. Kreeklased 
(nii Platon kui ka Aristoteles) arvasid, et mehele 
kõlbab sõbraks ainult mees: sõprus on võimalik 
vaid võrdsete vahel, aga naised on alamad olen-
did. Ent ka juudi mees võis tänada Jumalat selle 
eest, et ta polnud sündinud naiseks.

Uus testament ja Jeesus-liiku-
mine

Sünoptilised evangeeliumid esitavad Jeesus-
liikumist peamiselt marginaalsete meeste ja 
naiste koguna, kes jätsid oma perekonna ja 
töö, et seltsida Jeesusega. Seda kogukonda 
nähti uue eskatoloogilise perekonnana, mis 
eitab loomulikku perekonda. Keegi ei saa 
olla jünger, kui ta eelistab perekonda Jeesu-
sele.7 Isegi isa matmise vajaduse korral laseb 
Matteus Jeesusel öelda, et surnud matku ise 
oma surnud.8 Selline lugupidamatus šokeeris 
juudi ühiskonda ja on ilmselt häiriv ka igale 
tänapäevasele inimesele. Tooma evangee-
lium kõneleb kodutusest ja ülistab perekon-
nast lahkumist. Siiski näib, et kõik jüngrid ei 
loobunud kõigest:  Siimon Peetrusel oli maja 
Kapernaumas, kus Jeesus tervistab Peetruse 
ämma (naisest juttu ei ole). Peetrusel on ka 
paat, millega Jeesus läheb teisele poole Gali-
lea järve. Jeesus-liikumine tekitab konflikti 
perekonna sees: poegade ja isade, emade ja 
tütarde vahel.9 Jeesus eitab ka oma perekonda, 
õigupoolest vaen pereliikmete vahel on apo-
kalüptiliste hädade ettekuulutus.10 Jüngritel 
pole oodata muud kui tagakiusamist ja nende 
enda pereliikmed reedavad nad.11 Jumalarii-
gis ei ole abielu ja need, kes tahavad olla väärt 
jumalariiki, ei abiellu.12 Jeesust ennast nime-

tati Maarja pojaks, s.t. teda ei nimetatud isa 
nime järgi ehk teisisõnu, tegemist oli illegi-
tiimse pojaga.

Jeesuse mõistujuttude tegevused toimusid 
tema kaasaegses Palestiinas, kus suured maja-
pidamised paljude orjadega olid tavalised. 
Jumala suhet inimestega võrreldakse sageli 
majapidaja (oikodespotes) suhtega oma sulaste, 
orjade ja muude töötegijatega. Ent Jeesuse jär-
gijaid kutsutakse mitte matkima neid majapi-
dajaid, vaid pigemini loobuma oma varandu-
sest, andma oma vara vaestele. Jeesuse järgija 
ei muretse homse päeva pärast13 ega võta ka 
midagi kaasa oma kuulutusreisidele. Mäejut-
luse järgi on õnnistatud need, kes on vaesed 
ja näljased (Lk 6:20–26), need, kes toidavad 
näljaseid, annavad peavarju võõramaalasele, 
riietavad paljaid, külastavad haigeid ja vange 
jne. (Mt 25:31–46). Nemad on uus perekond. 
Jeesuse uues perekonnas võivad ühte lauda 
istuda nii juudid kui ka sküüdid, kreeklased ja 
barbarid, vabad ja orjad. 

Võimalik, et ilma Pauluseta poleks kristlu-
sest saanud liikumist, mis suhteliselt lühikese 
ajaga levis kogu Rooma keisririigis. Paulusel tuli 
alatasa tegelda praktiliste probleemidega kogu-
dustes, mida ta ise või tema kaastöölised olid 
asutanud. Paulus pöördub oma kirjades kogu-
duste poole sõnaga „vennad“ ja arutleb selle 
üle, kes on tõelised Aabrahami pojad ja pärivad 
Jumala tõotuse. Uue perekonna liikmed ei ole 
orjad, vaid vabad inimesed, kes ootavad peatset 
lõpuaega. Selle uue identiteedi saavad nad risti-
misega. Paulus möönis, et enamik inimesi vajab 
abielu, et nad ei asuks seksuaalselt promiskui-
teetsele teele. Aga kas ta väärtustas abielu? Selles 
võib kahelda. Paulus ise ei abiellunud kunagi. 
Näib, et loomu poolest oli talle omane abielutus 
ja kuigi Paulus on oma kirjas galaatlastele aseta-
nud mehed ja naised, kreeklased ja juudid ühele 
pulgale (Gl 3:28), siis nt. esimeses kirjas korint-
lastele radikaliseerib ta Jeesuse perekonnavae-
nulikkust pigemini misogüünluse suunas (1Kr 
7; 11). Olukorda komplitseerib veel asjaolu, et 
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seksuaalsus on tihedalt seotud patuga – s.t. kõik 
kehaga seonduv on takistuseks vaimsele edene-
misele. 

Kas Paulus saaks olla tänastele perekonna-
väärtuste edendajatele rollimudeliks? Paulus 
ise ei abiellu, ütleb lahti oma suguvõsa ja pere-
konna traditsioonidest, loob uue perekonna, 
kiriku, kus ei ole kohta ei bioloogilistele sugu-
lussuhetele ega lastesaamise ja seksuaalsuse või 
abielu üldisemalt väärtustamisele. Paulus mitte 
lihtsalt ei kritiseeri vastutustundetut seksuaal-
set käitumist, vaid leiab, et õigem on pühen-
duda askeetlikult Jumala teenimisele. Korintose 
koguduses leidus neid, kes arvasid, et parem on, 
kui mees ei puuduta naist (1Kr 7) – nii radikaal-
set suhet sugude vahel Paulus siiski ei soosinud 
ja soovitab nii mehel kui ka naisel teineteisega 
arvestada. Paulus ja tema kaastöölised ei olnud 
abielutuse idee avastajad: nad võisid saada ins-
piratsiooni nii juudi kui ka hellenistliku kultuuri 
askeetlikest ja misogüünlikest suundumustest.

Kas eeskujuks saaks tuua Jeesuse enda pere-
väärtused? Jeesuse ütlused evangeeliumites ei 
ole kindlasti süstemaatilised arutelud perekonna 
üle. Ent sellest vähesest, mida on võimalik välja 
lugeda evangeeliumitest, järeldaks tänapäevane 
psühholoog või perekonnanõustaja ilmselt, et 
Jeesuse perekond oli düsfunktsionaalne. Milli-
sena kirjeldaks Jeesuse peresuhteid tänane vaat-
leja? Jeesus oli kohanemisraskustega andekas 
nooruk, kes tundis, et ta kannab kogu maailma 
koormat oma õlul. Tal on kõrged kõlbelised 
nõudmised, ent solvab nii oma vanemaid kui 
ka õpetajaid, ei sobitu oma kaaslastega, ärritab 
oma kaasaegseid antisotsiaalse käitumisega, 
mõnikord on seletamatult pahur, samas liigselt 
leebe, ajab inimesi segadusse oma krüptiliste 
lugudega, mis näivad halvustavat ja kritisee-
rivat ohustatud juudi kogukonna vanemaid ja 
vaimulikke õpetajaid, ei otsi endale naist, vaid 
seltsib kahtlase reputatsiooniga naisterahvas-
tega, annab avalikult teada, et ta ei austa juudi 
seadust; näib, et ta armastab oma ema, ent emal 
ei ole mingit kontrolli tema provokatiivse käitu-

mise üle; teatab, et ainus mees, kellega tema ema 
abielus oli, ei ole tema isa jne. (Newman 2001, 
151jj). Teoloogiliselt on Jeesuse elu ja tegevust 
nähtud täiusliku allumisena jumalikule Isale. 
Ent erinevalt juudi traditsioonist pärinevast 
Iisaki ohverdamise loost, milles isa oli valmis 
ohverdama poega, keda Jumal säästis viimasel 
hetkel ja mida on nähtud Jeesuse elu ja surma 
analoogiana, lõpeb Jeesuse lugu ristilöömise ja 
ülestõusmisega. On raske näha, kuidas see lugu 
saaks olla eeskujuks ja praktikas aidata lahen-
dada tänaseid abieluprobleeme. 

Kristlusel on olnud raskusi inimkeha posi-
tiivse hindamisega ja sellest tulenesid ka prob-
leemid seksuaalsuse, abielu ja perekonnaga. 
Uue testamendi õpetused on tihtipeale vastu-
olulised, eriti kui võrrelda neid näiteks islami 
või judaismiga. Mooses ja Muhammed abiel-
luvad, neil on lapsed, nad elavad kõrge vanu-
seni ja surevad loomulikku surma. Nii toora 
(vana testamendi viis Moosese raamatut) kui 
ka koraan on üheselt abielu poolt, kuigi tun-
nistatakse ka lahutuse vajadust teatud juh-
tudel. Perekond on ühemõtteliselt Jumala 
õnnistus ja seksuaalsus väljapool abielu (olgu 
monogaamne või polügaamne abielu) on 
hukka mõistetud. Abielu sümboliseerib lepin-
gut Jumala ja inimeste vahel. Jeesuse karmi 
ütlust abielulahutuse vastu võib pidada pere-
konda tsementeerivaks. Teisest küljest tähen-
das see radikaalset ümbritseva kultuuri (nii 
juudi kui Kreeka-Rooma) abielu ja lahutust 
puudutavate kommete eitamist. Otsene juudi 
seaduse hülgamine tõi kaasa rahvuskaas-
laste õigustatud pahameele. Keskendumine 
individuaalsele päästele on omakorda kõike 
muud kui perekonna tugevdamise katse ja 
tõenäoliselt kõlas Jeesuse kaasaegsetele veel 
hirmutavamana kui tänapäeval, mil pere-
konna olemasolu enamasti ei ole hädatarvilik 
ellujäämiseks. Jeesuse „uut perekonda“ tuleb 
näha pigem radikaalse uuendusena: Jeesuse 
järgijaks olemine on olulisem kui armastavad 
ja lojaalsed perekonnasuhted.
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Vahetult Jeesusele eelneval ja järgneval ajal 
oli suhe abielusse ja seksuaalsusesse jäigem kui 
varasematel sajanditel ning ka Kreeka-Rooma 
moralistid tundsid hirmu seksuaalse naudingu 
ees. Epictetus arvas, et abielu ja lapsed on ületa-
matu takistus tõelise filosoofi teel, Cicero pidas 
naudingut ja pahet praktiliselt sünonüümideks, 
Musonius Rufus lubas seksuaalset vahekorda 
abikaasadele ainult laste sigitamiseks. Philoni 
ideaalsed mõtisklejad olid abielutud. Vana tes-
tament pidas neitsilikkust ja lastetust needuseks 
või karistuseks, aga Philon pidas seda vajalikuks 
eelduseks filosoofiks saamisel. Hellenistlikud 
juudid mõistsid hukka homoseksuaalsuse kui 
paganliku pahe (Johnson, Jordan 2006, 90−91). 

Teiste sõnadega, uus testament ei ehitunud 
ainult vanale testamendile. Kristlased lugesid 
oma esimese pühakirja kreekakeelset tõlget sep-
tuagintat ümbritseva muutuva kultuuri valgu-
sel. Eriti oluliseks võib aga pidada nelja faktorit 
kristluse ja abielu keerukas kooseksisteerimisel.

1.  Kristluse asutaja, Jeesus, suri noorelt ja abi-
elutult. Tal ei olnud naist ega lapsi. Jeesus ei 
olnud seksuaalsuse, abielu või perekonna 
mudeliks. Tema avalik elu sarnanes pigem 
küüniku või prohveti omaga. Ta rändas ringi 
ja nõudis, et tema jüngrid teeksid sedasama. 
Evangeeliumite tekstide järgi otsustades olid 
Jeesuse õpetused nii ebasüstemaatilised kui 
ka radikaalsed.

Positiivsemast küljest, Jeesusele näis 
meeldivat pulmapidu (Jh 2:1–12), ta kõneleb 
endast kui peigmehest (Lk 5:34), Jeesus on 
ka kaugelt rangem lahutuse suhtes kui ükski 
Kreeka-Rooma või juudi õpetaja, ta innus-
tab naist-meest kokku hoidma, vajadusel 
ka distantseerudes oma vanematest. Jeesus 
armastab lapsi (Mk 9:14–29 jm.), Jeesuse isa 
Joosep on mees, kes säästab tulevase Issanda 
elu (Mt 1–2), aga tõelise perekonna moo-
dustavad need, kes kuulevad Jumala sõna ja 
seda peavad (olgu nad sugulased või mitte). 
Apostlite tegude raamatu järgi ilmneb, et 

kristlus levis tervete majapidamiste ristimise 
kaudu (Ap 10:24–48; 16:14–34). Kristlased 
said kokku üksteise kodudes, perekonna-
peast võis saada ühtlasi ka koguduse juht. 
Koguduse juhti hinnati ka sellest aspektist, 
kui hästi ta sai oma peresuhete ja laste kas-
vatamisega hakkama.

2. Kristlus ei saanud algust mitte prohveti või 
mõtleja sõnadest ja tegudest, vaid võtme-
sündmuseks oli Jeesuse surm ja ülestõus-
mine. Jeesus ei äratatud ellu selleks, et ta 
saaks jätkata oma maist elu, vaid temast sai 
Jumala elu ja väe täieõiguslik partner. Püha 
Vaimu kaudu andis ta inimestele osa sel-
lest samast elust ja väest, „igavese elu“ anni. 
Ülestõusmine tõelise elu allikana ei toeta 
selle maailma elu positiivsena nägemist. Esi-
meste kristlaste jaoks ei avaldunud elu täius 
mitte keha loomulikes protsessides, vaid 
surma ja ülestõusmise paradoksis.

3. Esimesed kristlased ootasid innukalt maa-
ilma lõppu. Pauluse sõnul on see maailm 
möödumas ja uus loodu algamas. Jeesuse 
surm ja ülestõusmine algatas selle uue ajastu, 
Jeesus on uus inimene, viimane Aadam, 
keda kristlased peaksid eeskujuna vaatama. 
Kuidas iganes ka lõpuaega ei mõistetud, 
igal juhul ei saanud see tähendada abiellu-
mist, ostmist ja müümist (Lk 17:26–30; 1 Kr 
7:29–31 jm.). 

4.  Esimestel kristlastel ei olnud selgepiirilist 
sotsioloogilist ja kultuurilist määratlust. 
Kristlik religioon ei kasvanud välja loo-
mulike sugulussuhetega hõimust või rah-
vusest. Kristlased moodustasid vabataht-
liku kogukonna, fiktiivse perekonna, mille 
piire tuli klaarida nii suhetes juutide kui ka 
roomlaste-kreeklastega. Pidevalt tuli teha 
valikuid, milliseid elemente aktsepteerida 
ja milliseid mitte. Paganlik filosoofia suu-
resti hüljati (kuigi üsna palju tuli siiski ka 
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kaasa) ja mitmed Kreeka-Rooma väärtu-
sed võeti omaks. Juutlik ümberlõikamine 
ja rituaalid hüljati, aga alal hoiti seaduse 
ja prohvetite ideaalid. Kristlus laenas 
eklektiliselt ümbritsevast pluralistlikust 
kultuurist ja seega ei ole imekspandav, et 
tekkivad alustekstid ei ole loogiliselt järje-
pidevad. Koguduse asutaja oli selle „isa“ ja 
koguduseliikmed vennad-õed (1Kr), võiks 
öelda, et kujunes alternatiiv tavalisele 
perekonnale, mille ideaalid olid alguses 
egalitaarsemad, ning seega toimisid krii-
tikana valdavatele juudi ja hellenistlikele 
peremudelitele.

Aga uus testament esitab ka otsese välja-
kutse perekonnale. Markuse ja Johannese evan-
geeliumites võõristab Jeesus oma perekonda, 
ta ütleb, et tal pole kuhugi oma pead asetada ja 
sõltub võõraste majapidamiste külalislahkusest. 
Ta kutsub oma jüngreid radikaalselt perekonda 
hülgama: nad peavad jätma oma vanemad, 
abikaasad ja lapsed, selleks et teda järgida (Lk 
9:57–62; 14:25–33). Jeesuse järgijad moodusta-
sid fiktiivse sugulusgrupi, perekonna, kes kogu-
nes prohveti ümber: need, kes kuulevad teda, on 
tema isa ja ema, õde ja vend (Lk 8:15, 19–21; Mk 
3:34).

Uus testament tervikuna on märkimisväär-
selt vähe huvitatud esteetikast, naudingust või 
erootilisest. Ometi on seksualiseeritud keha 
probleem ja nii Jeesus kui ka Paulus näivad 
samastavat iha kiimalisuse ja eriti abielurik-
kumisega. Seksuaalsust lubatakse vastutahtsi 
monogaamse abielu osana, sellel ei ole mingit 
rolli tervise või lihtsalt naudinguga. Seks on 
tõsine asi. 

Ka varakiriklik traditsioon nägi perekonda 
ja eriti seksuaalsust vaimuliku nõrkuse märgina. 
Ei jäänud aga märkamata, et enamik kristlastest 
ei ole suuteline täielikuks askeesiks ja nii tuligi 
leppida n.-ö. kahetasandilise kristlusega: askeet-
lik abielutu eliit ja abielurahvas. Abielurahvas, 
kui jälgis  hoolsalt abielutu kristlaskonna (s.t. 

preestrite, munkade ja piiskoppide) vaimulikke 
nõuandeid, ei seadnud küll ohtu oma hingeõn-
nistust, ent lakkamatu süütunne jäi siiski tema 
osaks. Neitsilikkus oli suurem väärtus kui abielu 
ja mitmes mõttes olid lahutatud või lesed pare-
mas seisus kui õnnelikult abielus olevad inime-
sed: nad sarnanesid pigem neitsitega ega pida-
nud oma tähelepanu jagama Jumala ja abikaasa 
vahel. Askeetlus kodustati ja sai „ortodoksseks“ 
kristluseks.

4. sajandiks loobuti katsest asendada pere-
kond askeetlike kogukondadega või siis integ-
reerida askeetlus perekonna sisse. Kirik kujun-
dati ümber hierarhiliseks korraks: tsölibaadis 
eliit (nii mehed kui ka naised) vs. abielurahvas. 
Ladina kristluses vaieldi tuliselt abielu staatuse 
üle. Ettepaneku, et mõlemad – nii abielu kui 
ka abielutus – on võrdväärsed, lükkasid tagasi 
Ambrosius, Hieronymos, Augustinus ja paljud 
teised teoloogid. Seksuaalvahekord laste saami-
seks oli lubatud abielus, aga seda nähti mada-
lama vaimuliku kutsumisena. Tsölibaati peeti 
kristliku elu normatiivseks väljundiks, kuna ees 
olid lõpuajad. Ometigi olid praktikas preestritel 
(ja nii mõnelgi on ka tänapäeval) nii naised kui 
ka lapsed, ent aja jooksul süvenes surve abielutu 
preestriseisuse kehtestamiseks. (Ida kristlus ei 
läinud iialgi seda teed ja ka praegu on abielutus 
vajalik eeldus piiskoppidele, ent mitte preest-
ritele.) Kuna kirik ei põhinenud bioloogilistel 
sugulussuhetel, siis võttis sajandeid, enne kui 
kiriklik laulatus ja abieluteoloogia hakkasid 
tekkima – esimene teade kiriklikust laulatusest 
pärineb 4. sajandist m.a.j. ja varaseim säilinud 
laulatuse tseremoonia liturgia pärineb 7.–8. 
sajandist.14

Patristilisel perioodil jätkusid katsed sun-
dida vaimulikke tsölibaati; abielu püüti „kristia-
niseerida“ ja nunnasid (tsölibaadis naisi) kont-
rollida. Esialgu soovitati preestritel elada õe ja 
vennana oma naistega ja naistel oli teatud tun-
nustatud roll preestri kõrval. Ent see kavatsus oli 
määratud läbi kukkuma. Järgmiseks sammuks 
oli abielu keelamine, ent sellelgi plaanil oli nõrk 
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koht: igapäevane elu nõudis koduabilist, vähe-
sed mehed väljapool kloostrit said hakkama 
ilma naisteta. 12. sajandi vaimulikkonna refor-
mis kuulutati preestrite naised konkubiinideks 
ja nende lapsed vallaslasteks, aga sellele vaata-
mata jätkas enamik maapreestreid kooselu oma 
naisega. 

Abielu kristianiseerimine nõudis mitmesu-
guseid samme: kirik hakkas nõudma monogaa-
miat, abielu sakramentaalset mittelahutatavust, 
germaani abielutavade kohaselt lähisugulaste 
abielude, polügaamia, lihtsa lahutuse jmt. keela-
mist. Keskajast peale käis pidev võitlus aristok-
raatide ja kiriku vahel abielude üle.

Kontroll tsölibaadis naiste (s.t. nunnade) 
üle oli üks valdkondadest, millega tegeldi (ja 
mis täielikult ei õnnestunud): õpetamise ja juht-
positsiooni võis saada mõnigi nunn – nunnad 
pärinesid sageli jõukatest perekondadest ja 
võisid olla üpriski haritud ja ettevõtlikud. 

Protestantlik reformatsioon ja 
katoliiklik vastureformat-
sioon 
Protestandid ei hüljanud mitte ainult vaimu-

like tsölibaadi, vaid ka nunna- ja mungaseisuse. 
Protestantism püüdis ühendada kirikut ja pere-
konda, rõhutades, et abielu on loodud Jumala 
poolt ja seda nõutakse kõigilt. Teisest küljest on 
abielu vajalik selleks, et kontrollida „langenud 
inimese“ kiimalisi ihasid. Ometi protestandid 
ka desakramentaliseerisid abielu (taas! – ka esi-
mestel sajanditel ei olnud abielu sakrament) ja 
seega avasid tee lahutusele. 

Sageli on arvatud, et protestantlik reformat-
sioon 16. sajandil tõi kaasa perekonna tähtsus-
tamise. Reformatsioon tühistas tsölibaadi kui 
kristliku kutsumise kõrgema versiooni ja eel-
tingimuse preestriametile. Martin Lutheri enda 
abielu tuuakse näitena abielule kõrgema staa-
tuse andmisest. Ent ka Luther seostas seksuaal-
suse pärispatuga ja pidas loomulikuks meeste 
ülemvõimu naiste üle. Luther austas oma naist 

ja armastas lapsi, pidas seksuaalsust normaal-
seks ja arvas, et abieluküsimused on riigi, mitte 
kiriku valdkond. Mitte kõik reformaatorid ei 
olnud sama meelt ja tuntud on vastuolud ran-
gete kalvinistide ning luterlaste vahel. Siin ei ole 
koht üksikasjalikeks ajaloolisteks ekskurssideks. 
Mainin vaid, et Luther soovitas bigaamiat Hes-
seni vürst Philipile, 1531 pooldasid Münste-
ris anabaptistid innukalt polügüüniat jne. Mis 
on normaalne või mis on kristlik perekond, ei 
muutunud reformatsiooniga sugugi ühemõtte-
lisemalt selgemaks. Naiste jaoks aga realistlikud 
valikud kitsenesid: kui enne oli võimalik vältida 
abielu kloostrisse astumisega, siis reformeeritud 
territooriumitel see võimalus niisama hästi kui  
kadus.

Katoliiklaste poolel püüdis Tridenti kontsiil 
karmistada tsölibaadi nõuet preestritele ja tei-
sest küljest sulgeda nunnasid rangemalt kloostri 
territooriumile. Samuti püüti defineerida keh-
tiva ja sakramentaalselt lahutamatu abielu tun-
nuseid. 

Reformatsioon püüdis pereisasid küll vastu-
tavaks teha usuõpetuse eest (ja 18.–19. sajandil 
pereemasid), ent tänapäeval on nii Euroopas 
kui ka Ameerikas ja paljudes muudes kohtades 
perekond sedavõrd sekulariseerunud, et loota 
võib küll jõulude, ülestõusmispühade ja nelipü-
hade tähistamisele, ent mitte palju enamat.

Perekonnaideoloogia intensii-
vistumine
Perekonnaväärtused ideoloogiana said eriti 

hoo sisse perioodil pärast Prantsuse revolut-
siooni. Üha enam kaotas perekond oma toot-
misüksuse funktsioone. Samuti ei olnud pere-
kond enam peamine koht, kus lapsi õpetati või 
pereliikmeid raviti. Koolid, haiglad, apteegid 
võtsid need rollid üle. Mil enamik varasemaid 
perekonna funktsioone nihkus väljapoole kodu, 
intensiivistus perekonnaideoloogia. 19. sajandil 
(sõltuvalt maast, kas varem või hiljem) omis-
tati perekonnale päästev funktsioon, kasutades 
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sõnavara, mida laenati monastilisest või evan-
gelikaalsest keelepruugist, perekonnast sai pel-
gupaik langenud maailma eest. Ideaalne naine 
oli segregeeritud oma idealiseeritud koduseinte 
vahele, oli ingellikult puhas ja abitu olend. Ning 
ka lapsed muutusid tasapisi süütuteks olen-
diteks, keda armastav ema kaitses kõige kurja 
eest. Avalik arvamus hakkas pidama keskklassi 
peremudelit võimalikuks ja ka soovitavaks 
töölisperekondadele. Kui see peremudel sai 
normatiivseks, siis muutusid teistsugused pere-
konnad kõrvalekaldumiseks. Ent see keskklassi 
perekonnamudeli ideoloogia varjas õigupoolest 
igapäevase elu tegelikkust: need kodused naised 
pidid olema ülimalt töökad ja võimekad maja-
pidajannad, jättes samal ajal mulje, et nad on 
nõrgad ja õrnad „daamid“. 

Keskklassi „norm“ müstifitseeris ka töö-
liste perekonnaelu, kus väljaspool kodu käisid 
tööl nii mehed, naised kui ka lapsed. Inglismaa 
lõbuhimuline aristokraatia ja puritaanlik kesk-
klass erinesid oma perekonnaväärtuste poo-
lest oluliselt. Nagu ka teleseriaalis „Downton 
Abbey“ võib näha, elasid teenijad samas majas 
eraldatult, perekonna söömaajad ja muu suhtlus 
muutus järjest ritualiseeritumaks. Ent sellistes 
oludes elas siiski tilluke osa Inglismaa elanikest. 
Euroopa töölisklass abiellus tavaliselt suhteliselt 
hilja, naised kahekümnendate eluaastate kesk-
paiku ja mehed veel hiljem. Sageli pidi vanim 
poeg ootama oma isa surmani, kuni päris talu ja 
teised õed-vennad kas leidsid endale tööd mujal 
või jäid isatalusse abielutuks tööliseks – sel moel 
hoiti ära perekonna maa jagamine. Katoliiklaste 
puhul võis alternatiiviks olla kloostrisse minek. 
Üksikul naisel oli peaaegu võimatu piisavalt 
teenida, seetõttu pidi ta jääma sugulaste juurde 
elama ning lesestunud naine väikeste lastega 
sattus äärmiselt raskesse olukorda. 

Uusaegse polariseeriva naiselikkuse ja 
mehelikkuse ideaali kujundas kodu ja töö lahu-
tamine. Naisest sai hoolitseja ja mehest sai raha-
kott. Naist kujutleti seksuaalselt puhtana, füüsi-
liselt õrnana, emotsionaalse, sõltuva ja armas-

tavana, mees oli füüsiliselt tugev, agressiivne, 
dominantne ja ratsionaalne. Kodu sai kohaks, 
kus hoiti alal religioosseid väärtusi, väljaspool 
kodu valitses skeptitsism ja ratsionalism. Naise 
ülesandeks oli luua kodus see muinasjutumaa-
ilm, kus mehed saavad puhata oma raskest tööst 
karmis maailmas. Tõelise naiselikkuse ideo-
loogia mitte ainult ei kodustanud naisi, vaid 
ka feminiseeris religiooni. Perekond ja eraelu 
muutusid religiooni sfääriks. Kristlikud voo-
rused olid naiselikud voorused. Viha, konflikt, 
ratsionaalsus ja kriitiline mõtlemine olid nii 
ebakristlikud kui ka ebanaiselikud. Maalidel 
kujutati sinisilmset blondi Jeesust, kelle ümber 
sagisid õrnad süütud lapsukesed. Enam ei olnud 
Jeesus karmiilmeline pantokraator või kohtu-
nik, kuningas ega sõdalane. Viktoriaanlikust 
ajastust pärineb ka idee, et naised on loomu 
poolest religioossemad kui mehed ja et naiste 
ülesanne on kasvatada lastes vagadust ning abi-
kaasas ja poegades kõlbelisust. See vaimulik üle-
olek aga ei tähendanud mitte kuidagi, et naised 
sobiks avalikku juhirolli, olgu kirikus või ühis-
konnas, sest naised olid nõrgad nii füüsiliselt 
kui ka intellekti poolest. Seksuaalsuhe oli soo-
vitatav ainult laste saamise eesmärgil ja naine ei 
tohtinud ihaldada naudingut. Keskklassi naisi 
sotsialiseeriti haige-olemise kultuuri, ja tõepoo-
lest 19. sajandi teisel poolel sünnitasidki valged 
keskklassi naised vähem. Kuna naine oli nõrk 
ja haiglane, siis oleks haridus tema jaoks liigne 
pingutus ja naised, kes pingutasid oma aju, s.t. 
õppisid ja omandasid mingi ameti, muutusid 
steriilseks ja kaotasid võime saada lapsi (mida 
tõestas asjaolu, et paljud professionaalsed naised 
tõesti jäidki üksikuteks) (Ruether 2000, 83–90). 

See perekonnamudel varises kokku maail-
masõdade, üha kasvava industrialiseerumise, 
naiste õiguste laienemise, efektiivsete rasestumi-
sest hoidumise vahendite kättesaadavusega, ent 
ideoloogia ei kadunud kuhugi ja tõsteti uuesti 
esiplaanile konservatiivide poolt 1960ndatel aas-
tatel, perioodil, mida hakati nägema väärtuste 
lagunemisena, täieliku kaosena, milles „loomu-
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lik hierarhia“ oli rünnaku alla sattunud. Samal 
perioodil kaldusid liberaalid uskuma, et tõeline 
kogukond, rahu ja õiglus saavad reaalsuseks, et 
egalitaarsed suhted sugude vahel on võimalikud, 
et iga laps saab olema soovitud ja armastatud, 
et seksuaalsus väljendab armastust, milles pole 
kohta koduvägivallale ja patriarhaalsele domi-
neerimisele. Sellele unistusele andis vastulöögi 
seitsmekümnendate algusest peale konserva-
tiivne, kristlik parempoolne liikumine, mis 
mobiliseeris nii uued organisatsioonilised tehni-
kad kui ka uued kommunikatsiooniviisid otse-
postitustest televisiooni ja raadioni. Võitlustand-
riks sai perekond ja abielu ning sõjariistadeks 
fundamentalistlik (sõnasõnaline ja valikuline) 
pühakirja lugemine, pühakirja ilmeksimatus, 
usk uuestisündinute päästesse ja sekulaarse 
maailma peatsesse lõppu, õpetusena jätkas või-
dukäiku kreatsionism (piibellike loomislugude 
vastandamine evolutsiooniteooriale). Tradit-
sioonilise kõlbluse ja patriarhaalse perekonna 
mudeli rõhutamine oli omane nii evangelikaali-
dele kui ka neokonservatiividele. Nii juutlikke ja 
kristlikke õpetusi kui ka psühholoogiat, sotsio-
loogiat ja muid sotsiaalteadusi mõisteti rangelt 
patriarhaalses võtmes. Traditsioonilised soorol-
lid olevat Jumala käsk ja seadmine.

Lõpetuseks
Kristlus tekkis Kreeka-Rooma ja juudi 

perekonnatraditsioonis. Nii Rooma kui juudi 
kultuur seostasid religiooni perekonnaga, ent 
mõlemad tundsid ka teatud filosoofilisi ja 
askeetlikke mudeleid, mis eitasid perekonda 
„kõrgema“ eluvormi nimel. Uue testamendi 
perekonna eitus paigutub eeskätt eskatoloogi-
liste ootuste konteksti, ent selle juurde kuulub 
ka tolleaegse perekonna (kui maise võimu) kri-
tiseerimine. Peale selle oli nägemus kirikust kui 
alternatiivperekonnast iseendast pinges eksis-
teerivate sotsiaalsete konstruktsioonidega juudi 
ja Rooma-Kreeka maailmas. Seda püüdsid juba 
deuteropauliinlikud kirjad tagasi pöörata. 

Pauluse kirjad – uue testamendi vanimad 
kirjutised – on kirjutatud peatse maailmalõpu 
ootuses. On mõneti ratsionaalne selles mee-
leseisundis soovitada „jääda nii nagu olete“ – 
kes on abielus, olgu abielus, kes vallalised, jäägu 
nii. Hilisemad kirjad (mis ei ole Pauluse kirju-
tatud) hakkavad juba esitama tol ajal populaar-
seid majapidamisreegleid, kus naised ja orjad 
on allutatud majapidajale, peremehele. 

Jeesus kõneleb oma jüngritest kui vendadest 
ja ka Paulus kõneleb õdedest-vendadest, kes täi-
davad ühise Isa tahet. Markuse evangeeliumis 
keelab Jeesus lahutuse ühemõtteliselt, Matteuse 
evangeeliumis lubab abielurikkumise korral. 
Matteuse evangeeliumis teevad mõned jüngrid 
end eunuhhideks jumalariigi pärast (abielutud 
pühendumise tõttu jumalale). See idee puudub 
teistes evangeeliumites. Abielus jüngrid jätavad 
Markuse, Matteuse ja Luuka evangeeliumites 
oma naise, lapsed, perekonna ja töö ning järgi-
vad Jeesust. Mõnedes kirjakohtades aga käsib 
Jeesus tagasi minna oma töö ja perekonna 
juurde. Uus testament ei anna üheselt mõiste-
tavat juhist perekonnaeluks. Jeesuse nõuanded 
lähtuvad konkreetsest situatsioonist ja jüngriks 
võis olla nii vallaline kui ka abielus olles. Kui me 
valime välja mõned ütlused oma perekonna-
väärtuste aluseks, siis tegelikult jätame kõrvale 
osa piibellikust tunnistusest. Mistahes ütlustele 
me ka oma perekonnamudelit ei rajaks, ikkagi 
tuleb tunnistada, et täiesti legitiimne on luua 
teistele ütlustele tuginedes teistsugune mudel. 
Huvitav tähelepanek pärineb Deirdre Goodilt 
(2010), kes osutab püha perekonna, s.t. Jeesuse, 
Maarja ja Joosepi kujutamisele kunstis ja selle 
mõistmisele evangeeliumitekstide valgusel. 
Matteuse evangeeliumis ei ole Joosep Jeesus-
lapse isa. Perekond võib küll püha olla, aga see 
ei ole isa, ema ja laps. Matteuse sõnastust on 
mõistetud osutusena Joosepi distantsile Maar-
jast ja tema lapsest. Teiste sõnadega, Matteuse 
järgi moodustab „püha perekonna“ üksikema 
oma lapsega, kellel on kasuisa. Samas Luuka 
evangeelium kujutab laiendatud perekonda, 
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mis vastab tolleaegsele arusaamale ja praktikale 
– perekonda kuuluvad mitmed inimesed, nende 
seas kindlasti nõod.

Muutuvad ideoloogiad perekonna ja selle 
väärtuste osas on kodeeritud sõnumid naiste 
suhtes ja kuidas naised peaks käituma suhtes 
meestega. Tänased sõnumid lähtuvad arusaa-
mast, et naised on hälbinud oma kohasest rollist 
perekonnas (sekulaarse ühiskonna korrumpee-
riva mõju tõttu) ja neid tuleb veenda või sun-
dida tagasi sellesse õigesse rolli intensiivse polii-
tilise ja religioosse propaganda ja seaduste abil.

Propaganda naiste ebaväärika käitumise ja 
ühiskonna hukkamineku osas, mis põhjustab 
pereväärtuste „allakäiku“, põhineb ebaadek-
vaatsel arusaamal sellest, milliseid rolle naised 
perekonnas minevikus täitsid ja tänapäeval täi-
davad. Selle vaate järgi on naised vähema täht-
susega ja essentsiaalselt ei sobi naistele mingi 
avalik roll, neid tuleb tõkestada kuidagiviisi, et 
nad püsiksid perekonnaväärtuste juures (s.t. 
tegeleksid majapidamise, laste ja abikaasa eest 
hoolitsemisega, ka abikaasa seksuaalsete vaja-
duste rahuldamisega). Naiste palgatöö perekon-
naväärtuste ideoloogia järgi on parimal juhul 
tolereeritud pahe või ajutine ebamugavus, mis 
peaks kaduma koos naiste koduvälise töö või-
maluste piiramisega.

Religioon ja perekond jäävad tõenäoliselt 
mitmel viisil äärmiselt mõjukateks jõududeks 
meie elus ja ühiskondades. Mõnes mõttes on 
religioon ja perekond sarnased ja oma sar-
nasuse tõttu ka võistlejad: mõlemad võivad 
nõuda täielikku pühendumist ning mõlema 
puhul, kui midagi läheb valesti, on tagajärjed 
eriti valulikud. Mõlemas on võimalik kuritar-
vitada võimupositsiooni ja mõlemas on seda 
sageli tehtud, mõlemal on ambitsioon mõjutada 
haridust ja lastekasvatust. Mõlemad peavad seli-
tama oma suhteid sekulaarse riigiga. Kasulik 
on õppida tundma, mida on mõeldud nii reli-
giooni kui ka perekonna all eri aegadel ja kust 
pärinevad ideed, mida me peame ajatuteks, 
pühadeks ja muutumatuteks. Abstraktsed reli-

giooni, perekonna või väärtuste määratlused 
ei ole abiks selles osas, kui me tahame arutleda 
perekonna või religiooni üle. Seksuaalsus, pere-
kond ja abielu on muutunud kogu aeg ja on 
muutumas ka praegu. Perekond on muutunud 
iga kord, kui muutus domineeriv majandussüs-
teem. Kas need muutused on head, mitte eriti 
head, halvad või katastroofilised üksikisikule, 
ühiskonnale ja maailmale? Kas midagi on või-
malik teha või vaja teha selleks, et neid trende 
suunata? Nendele küsimustele ei ole ilmselgeid 
lihtsaid vastuseid, aga me ei saa anda hinnan-
guid neile muutustele ega ka mõelda tulevikust, 
kui me ei mõista suurte maailmareligioonide 
rolli seksuaalsuse, abielu ja perekonna suhete 
kujundamises minevikus. Tundub ebatõenäo-
line, et meil on võimalik arukalt edasi liikuda, 
kui me ei tunne minevikku. Kõnelemata sellest, 
et paljud tänased konfliktid tulenevad sellest, et 
inimesed ei tunne omaenda traditsiooni suhtu-
misi perekonda, seksuaalsusesse ja abielusse. 

Esimeste kristlaste peremudel oli radikaal-
selt konfliktis oma ajastu peretraditsioonidega 
ning see ei võtnud arvesse bioloogilisi sugulus-
sidemeid. Selles mõttes on huvitav küsida, kas 
tänane kristlus suudaks sama radikaalse uue 
perekonna ideega sekulaarset ühiskonda jah-
matada, kas suudaks sama radikaalselt pere-
konnale uut tähendust anda, mis ei põhineks 
soolisel, varanduslikul, sotsiaalsel hierarhial ega 
ka mitte ainuüksi veresidemetel?

Artikli valmimist toetas ka Euroopa Liit Euroopa Regio-
naalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).
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Märkused
1 Moderniseerumist on defineeritud mitmel moel, ent 

tavaliselt seostatakse seda tehnilise ratsionaalsuse 
levikuga elu kõigisse sfääridesse, individualismi, 
lühiaegsete eesmärkidega, urbaniseerumisega, kapi-
talismiga või siis nagu endises Nõukogude Liidus, 
riigi ülemvõimuga nii privaatse kui ka ühiskondliku 
sfääri üle. Enamasti toob moderniseerumine kaasa 
töö, kooli ja perekonna eraldumise ning religiooni 
ja perekonna seose nõrgenemise ning riigi suurema 
rolli laste kasvatamise juures. Moderniseerumisega 
kaasneb rohkem lahutusi, rohkem sünde väljaspool 
abielu, hilisem abiellumine, üksikemade vaesusrisk, 
isade puudumine perekonnas, efektiivsemad rase-
dusvastased vahendid ja reproduktiivsed tehnoloo-
giad jne. Enamikku moderniseerumisega kaasnevaid 
hüvesid hindavad kõrgelt ja kasutavad nii konserva-
tiivid kui ka liberaalid. 

2 23.–27.09.2015 Ameerika Ühendriikides ametlikul 
visiidil viibinud paavst Franciscuse perekonnatee-
malised seisukohavõtud keskendusid armastuse 
voorusele perekonnas. Tähelepanu leidsid lapsed ja 
vanavanemad, peretülid ning toimus ka kohtumine 
seksuaalvägivalla ohvritega. Paavsti sõnavõtud olid 
ilmselt suureks pettumuseks „perekonnaväärtuste“ 
ideoloogidele, kes oleks oodanud pigem tuld ja tõrva 
naiste õiguste, samasooliste abielude, abordi jmt. 
teemal.

3 SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks asutati Tal-
linnas 2011. aasta lõpus ja alustas aktiivset tegevust 
2012. aasta sügisel, inspireerituna ülemaailmsest 
liikumisest Traditsiooni, Perekonna ja Eraomandi 
Kaitseks (TFP). SA Perekonna ja Traditsiooni Kait-
seks tegutseb heategevuslikult avalikes huvides oma 
põhikirja ja Eesti Vabariigi seaduste alusel (https://
saptk.ee (28.09.2015)).

 TFP – traditsionalistlike (s.t. uuendusmeelset II 
Vatikani kirikukogu (1962−1965) eitavate konserva-
tiivsete) ilmikkristlaste pooleldi poliitiline, pooleldi 
religioosne organisatsioon, alguse saanud Brasiiliast 
aastal 1960, asutajaks prof. Plinio Corrêa de Oliveira 
(1908–1995), millel on osakondi paljudes maades, 
nt. Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Poolas 
jne.  Ameerika organisatsiooni kodulehelt  (http://
www.tfp.org/) võib leida lingid ka teiste maade orga-
nisatsioonidele (1.12.2015).

4 The Moral Majority oli mõjukas Ameerika poliiti-
line organisatsioon, mis oli tihedalt seotud kristliku 
parempoolsuse ja republikaanidega. Selle rajas bap-
tisti vaimulik Jerry Falwell 1979. aastal. 1980ndate 
lõpus lakkas organisatsioon olemast, ent selle ideed 
ja meetodid ei kadunud kuhugi. The Moral Majo-

rity mobiliseeris konservatiivseid kristlasi osalema 
aktiivselt poliitikas ja nad olid selles ka edukad. 
Esikohal oli perekonnaväärtuste, traditsioonilise 
perekonna kaitsmine, võitlus võrdse kohtlemise 
seaduste vastu, samuti geiabielude vastu, abordi 
täieliku keelustamise eest, kristliku palve propa-
geerimine koolides, juutide ja teiste mittekristlaste 
proselütiseerimine konservatiivsesse kristlusse. 
Kuigi Moral Majority pooldajaid oli ka demokraa-
tide hulgas, siis vabariiklaste hulgas oli neil kaugelt 
suurem toetajaskond. Falwell taaselustas organisat-
siooni 2004. aastal nime all Moral Majority Coali-
tion (https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_Majority 
(13.11.2015)). Tänaseks on evangelikaalsete krist-
laste poliitiline mõjuvõim Ameerika kultuuris vähe-
nemas (Falwell suri aastal 2007) ja Moral Majority 
ideede pooldajad on välja pakkunud ka vastupidise 
tegevuskava – tõmbuda täielikult tagasi avalikust 
ja sotsiaalsest sfäärist, saada n.-ö. sisepagulasteks, 
peamiseks ajendiks asjaolu, et ei suudetud ära hoida 
samasooliste abielude seadustamist. Taandumine 
on seotud üleskutsega tugevdada oma ideoloogiat 
ja kasvada sisemiselt, enne kui uuesti avalikku ellu 
sukeldutakse (http://www.theatlantic.com/politics/
archive/2015/09/end-of-moral-majority/407359/ 
(13.11.2015)).

5 Focus on the Family (FOTF või FotF) on 70ndate 
lõpust pärinev mittetulundusühing, mis propageerib 
sotsiaalselt konservatiivseid vaateid, mis põhinevat 
piibellikul tõel. Pooldab kreatsionismi, traditsiooni-
lisi soorolle, seisab vastu abordile, lahutusele, hasart-
mängudele, LGBT õigustele, samasooliste abielule, 
abielueelsetele seksuaalsuhetele jne. Aktiivsed mee-
dias: igapäevased raadiosaated, videod, ajakirjad, 
koduleht http://www.focusonthefamily.com/ jmt. 
Vt. ka https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_on_the_
Family.

6 Philon. On Ascetics. Ancient History Sourcebook. 
http://legacy.fordham.edu/Halsall/ancient/philo-
ascetics.asp (13.11.2015).

7 „Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja 
ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi 
iseenese elu, see ei saa olla minu jünger.“( Lk 14:26)

8 „Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba 
mul enne minna matma oma isa!“ Aga Jeesus vastas 
talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma surnud 
matta!““ (Mt 8: 21–22)

9 „sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja 
tütart tema emast ja miniat tema ämmast, ja inimese 
vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või 
ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, 
ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see 
ei ole mind väärt.“ (Mt 10:35–37) 

10 „Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad, ja väljas seistes 
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lasksid nad teda kutsuda. Ja rahvahulk istus Jeesuse 
ümber, kui talle öeldi: „Vaata, su ema ja su vennad 
ja su õed otsivad sind väljas.“ Ent Jeesus vastas neile: 
„Kes on mu ema ja vennad?“ Ja silmitsedes neid, kes 
istusid ringis ta ümber, ütles ta: „Ennäe, mu ema ja 
mu vennad! Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see 
on mu vend ja õde ja ema.““ (Mk 3:31–35)

11 „Ja vend annab surma venna ja isa lapse ja lapsed 
tõusevad vanemate vastu ja lasevad nad surmata ja 
teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. 
Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.“ (Mk 13:12–
13)

12 „Ja Jeesus ütles neile: „Selle ajastu lapsed võtavad 
naisi ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud 
saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, 
need ei võta naist ega lähe mehele.““ (Lk 20: 34–35)

13 „Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me 
sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riie-
tume?“ Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie tae-
vane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige 
esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike 
antakse teile pealegi!“ (Mt 6:31–33)

14 Süüria askeetlikust kristlusest on mitmeid raama-
tuid kirjutanud üks tuntumaid Eesti teolooge Arthur 
Võõbus (1909–1988), nt. „Celibacy: A Require-
ment for Admission to Baptism in the Early Syrian 
Church“ (Papers of the Estonian Theological Society 
in Exile, nr. 1, Stockholm, 1951) jt.
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Seksuaalvägivalla      
levimus naiste 
hulgas, riskirühmad 
ja hoiakud Eestis

Kai Part, 
Made Laanpere, 
Hedda Lippus

Sissejuhatus
Maailma Terviseorganisatsiooni definit-

siooni kohaselt on seksuaalvägivald „igasu-
gune seksuaalvahekord või seksuaalvahe-
korda astumise katse, soovimatud seksuaalse 
alatooniga märkused või lähenemiskatsed 
või muul moel isiku seksuaalsuse vastu sunni 
abil toimepandud teod teise isiku poolt sõl-
tumata tema suhtest ohvriga ükskõik milli-
ses kohas, sh. kodus, tööl või mujal“ (Jewkes, 
Sen, García-Moreno 2002). Seksuaalvägivald 
hõlmab seega erinevaid vägivalla vorme alates 
vägistamisest ja laste seksuaalsest ärakasuta-
misest kuni seksuaalse ahistamise, prostitut-
sioonile sundimise, sundabielude, sunniviisi-
lise raseduse, abordi või steriliseerimise, naiste 
suguelundite kahjustamise (mutilatsiooni) ja 
muude naistevastase vägivalla ilminguteni. 
Käesolevas artiklis keskendutakse kitsamalt 
naiste poolt kogetud seksuaalvägivallale, mis 
on seotud tahtevastase keha ja suguelundite 
puudutamisega, seksuaalse alandamisega ja 
vägistamisega.

Naistevastase seksuaalvägivalla esinemist 
ühiskonnas on seletatud objektistamise teoo-
riaga (Fredrickson, Roberts 1997), mille koha-
selt eristatakse sotsiaalsetes suhetes naiste 
keha ja seksuaalfunktsiooni nende isiksusest; 
naisi hinnatakse eelkõige nende välimuse 
järgi. Nii naised kui ka mehed võivad kogeda 
objektistamist, kuid naised kogevad seda 
meestest sagedamini (Swim, Hyers, Cohen, 
Ferguson 2001). Sellise sotsialiseerimise 
käigus omandavad ka naised ise nn. eemalt-
vaataja pilgu oma välimusele (enese-objek-
tistamine). See toob kaasa teravdatud tähele-
panu oma kehale ja võimaliku häbitunde oma 
kehaga seoses (Fredrickson, Roberts 1997). 
Naiste seksuaalne objektistamine võib ilm-
neda inimestevahelistes suhetes alates mär-
kuste tegemisest naise välimuse aadressil kuni 
soovimatu seksuaalse tähelepanu osutamise 
ja seksuaalvägivalla toimepanemiseni. Laie-
malt on naiste vastu toime pandud (seksuaal)
vägivalla õigustamine seotud tugevalt juurdu-
nud meeste ja naiste traditsiooniliste rollidega 
ühiskonnas. Maades, kus naist käsitletakse 
sageli mehele kuuluvaks, peetakse naise teatud 
piirini karistamist õigustatuks, kui ta ettenäh-
tud soorolle ei täida. On teada, et ühiskond-
likul tasandil soosiv suhtumine seksuaalvägi-
valda suurendab meeste poolt seksuaalvägi-
valla toimepaneku riski (Krug jt. 2002). Vägi-
valda õigustavad hoiakud tingivad olukorra, 
kus teatud seksuaalvägivalla vorme ei peeta ei 
ohvrite ega toimepanijate poolt seksuaalvägi-
vallaks. Näiteks lähisuhtes toime pandud sek-
suaalvägivalda, sh. vägistamist ei peeta sageli 
ekslikult seksuaalvägivallaks, kuna arvatakse, 
et abielus olemine on tingimatu nõusolek sek-
suaalvahekorda astumiseks. Tegelikkuses on 
hoolimata inimeste omavahelisest tutvusast-
mest igasugune soovimatu seksuaalne kontakt 
seksuaalvägivald. Seda enam, et lähisuhtes 
kogetud seksuaalvägivald võib olla pikaajaline 
ning kombineeritud füüsilise ja emotsionaalse 
vägivallaga.
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Naiste objektistamisega seotud hoiakuid 
on seostatud barjääridega abi otsimisel sek-
suaalvägivalla puhul (Sable, Danis, Mauzy, 
Gallagher 2006). Seksuaalvägivalla ohvritel 
sageli esinev häbi ja süütunne arvatakse olevat 
seotud ühiskondlike hoiakutega, mis näevad 
naisi võrgutajatena ja seetõttu seksuaalvägi-
vallas ise süüdi olevatena. Taolised üldised 
hoiakud võivad olla põhjuseks, miks sageli 
seksuaalvägivalla ohvrid ei otsi abi meditsii-
nisüsteemist ega õiguskaitseorganitest (Euro-
pean Union Agency 2014). Kui ühiskond ning 
paljud abiosutajad ei pea lähisuhtes toimunud 
vägivalda sageli seksuaalvägivallaks või kaht-
levad ohvri tõsiseltvõetavuses, siis lähisuhte 
seksuaalvägivalla ohvrid otsivad ning saavad 
harvem ka abi menetlusprotsessis (McOr-
mond-Plummer, Easteal, Levy-Peck 2014). 
Seetõttu arvatakse, et seksuaalvägivald on 
üks enim alaraporteeritud kuritegusid (Frien-
denberg, Hansen, Flood 2013; Sable, Danis, 
Mauzy, Gallagher 2006; Krug jt. 2002). 

Seksuaalvägivalla äratundmine ja uuri-
mine on oluline, sest seksuaalvägivald on teiste 
vägivallaliikide hulgas sagedaseim lühi- ja 
pikaajaliste tervisekahjude põhjustaja. Lisaks 
võimalikele (sh. fataalsetele) vigastustele ja 
neist tingitud võimalikele tervisekahjudele 
ning suitsiidiohule on ohvrid ohustatud erine-
vatest füüsilise tervise kahjudest (nt. kroonili-
sed valusündroomid), seksuaal- ja reproduk-
tiivtervise kahjudest (nakatumine seksuaalsel 
teel levivatesse haigustesse, sh. HIVi, soovi-
matud rasedused, riskiv seksuaalkäitumine), 
akuutsetest ja pikaajalistest vaimse tervise 
probleemidest (sh. posttraumaatiline stres-
shäire, ärevushäired, depressioon, uimastite 
kasutamine, une- ja toitumishäired, sõltu-
vushäired jm.). Sageli lisanduvad seksuaalvä-
givalla sotsiaalsed mõjud: turvalisuse kaotus, 
isolatsioon, töövõime kaotus, haridustee 
poolelijäämine, sissetuleku vähenemine, paa-
risuhte lagunemine, laste eest hoolitsemise 
võime langus jne. (Ruxana, Thomas 2013; 

Mason, Lodrick 2013; Ferguson 2010; Krug jt. 
2002). Seksuaalvägivalla läbielanud moodus-
tavad suure koormuse meditsiinisüsteemile 
ka siis, kui nad kogetud seksuaalvägivallast ei 
räägi – on teada, et aasta jooksul pärast vägis-
tamist tõuseb arsti külastamise tõenäosus 
poole võrra, kuigi enamik ohvritest ei avali-
kusta oma traumat (Mitchell, Anglin 2009).

Varasemad Eestis läbi viidud uuringud ei 
anna naistevastase seksuaalvägivalla levimusest 
ja riskirühmadest piisavalt head ülevaadet, kuna 
on metoodika ja uuritava probleemi defineeri-
mise poolest varieeruvad ja seksuaalvägivalda 
on peamiselt uuritud osana teisi teemasid käsit-
levatest uuringutest (Soo, Laanpere, Lippus, Part 
2015). Siiani pole valideeritud küsimustike abil 
täpsemalt uuritud seksuaalvägivalla eri vormide 
kogemist eri vanuses, samuti ohvrite ja toime-
panijate riskirühmi. Pole andmeid täiskasvanud 
elanikkonna hoiakute kohta seksuaalvägivalla 
olemuse ja lubatavuse kohta. On teada, et uurin-
gus, milles osalesid kuue Euroopa riigi (Belgia, 
Taani, Island, Norra, Rootsi, Eesti) rasedad, leiti, 
et eluajal kogetud seksuaalvägivalla levimus 
Eestis oli 18% (kas lapse- või täiskasvanueas) 
(Lukasse jt. 2014). Eestis on alates 15. eluaastast 
iga kaheksas naine (13%) enda hinnangul koge-
nud seksuaalvägivalda ja Euroopa Liidu riikide 
hulgas oli keskmine näitaja 11%. Küsitlusele eel-
nenud 12 kuu jooksul oli vägivalda kogenud 2% 
naistest (European Union Agency 2014).

Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaade 
naiste poolt kogetud seksuaalvägivalla eri vor-
mide levimusest, riskirühmadest ja toimepani-
jatest ning seksuaalvägivallaga seotud hoiaku-
test Eesti elanikkonna hulgas.

Metoodika
Artikli andmed põhinevad uuringu „Eesti 

naiste tervis“ 2014. aasta andmetel ja Eesti Sek-
suaaltervise Liidu 2014. aasta veebiküsitluse 
andmetel.

„Eesti naiste tervis“  on rahvastikupõhine 
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läbilõikeline küsitlusuuring, mida on Eestis 
läbi viidud Tartu Ülikooli naistekliinikus nüüd-
seks kahel korral kümneaastase intervalliga. 
(Part, Laanpere, Rahu, Haldre 2007; Lippus jt. 
2015). Uuringu peamine eesmärk oli koguda 
teavet Eesti viljakas eas naiste seksuaal- ja rep-
roduktiivtervise näitajate kohta (sh. seksuaalne 
rahulolu, kontratseptsiooni kasutamine, tervis-
hoiuteenuste kasutamine, lastesaamisplaanid, 
vägivald). Rahvastikuregistri alusel koostatud 
vanuserühmade alusel kihitatud juhuvalimis 
oli 5233 naist vanuses 16–44 eluaastat. Lisaks 
posti teel saadetud paberil täidetavale küsimus-
tikule pakuti võimalust täita küsimustik veebis, 
seda nii eesti- kui ka venekeelsena. Vastamis-
määr oli 47%. Käesolevas artiklis kasutatakse 
2413 vastaja andmeid, neist 79% olid eesti ema-
keelega ja 20% olid vene emakeelega. 

Seksuaalvägivalda mõõdeti Põhjamaa-
des valideeritud küsimustikuga (Swahnberg, 
Wijma 2003). Vastajatelt küsiti seksuaalse 
väärkohtlemise kogemise kohta lapseeas 
(nooremana kui 18-aastaselt) ja täiskasva-
nuna (18-aastaselt ja vanemana). Uuriti nelja 
seksuaalvägivalla vormi: 1) seksuaalne puu-
dutamine (vastu tahtmist kehaosade puudu-
tamine või teiste puudutamisele sundimine), 
2) seksuaalne alandamine (pornograafilise 
filmi vaatamine või selles osalemine, oma 
keha alasti näitamine või teise alasti keha vaa-
tamisele sundimine), 3) suguelundite puudu-
tamine (vastu tahtmist suguelundite puuduta-
mine, keha kasutamine seksuaalse rahulduse 
saamiseks) ja 4) vägistamine (peenise panek 
vastu tahtmist tuppe, suhu või pärakusse). 
Vastajatelt, kes olid kogenud mõnda seksuaal-
vägivalla vormi viimase aasta jooksul, küsiti 
tutvusastme kohta seksuaalvägivalla põhjusta-
jaga; seksuaalvägivalla kogemust viimase aasta 
jooksul esitletakse vanuse lõikes. Kirjeldavate 
tunnuste kohta esitati absoluut- ja suhtelised 
väärtused. Andmeanalüüsiks kasutati prog-
rammi STATA 12.1.

Uuring „Seksuaalvägivalla-alased hoiakud“ 
viidi  veebiküsitlusena läbi 2014. aastal 1076 
15–74-aastase internetikasutaja hulgas (Eesti 
Seksuaaltervise Liit 2014). Vastamismäär oli 
34%. Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS. 
Uuring keskendus tervenisti seksuaalvägivalla 
temaatikale. Eesti- ja venekeelse küsimusti-
kuga kaardistati elanike teadlikkust seksuaal-
vägivalla mõistest ja hoiakuid seksuaalvägivalla 
teemal. Uurimaks, mida Eesti elanikud peavad 
seksuaalvägivallaks, kirjeldati vastajaile kahek-
sat erinevat olukorda (nt. sunni abil seksuaal-
vahekorras olemine või selle katse, sundimine 
prostitutsioonile, suguelundite puudutamise 
sund, abikaasa/elukaaslase seksuaalvahekorrale 
sundimine, seksuaalpartneril rasestumisvas-
taste vahendite tarvitamise keelamine, teise ini-
mese aadressil soovimatute seksuaalse sisuga 
märkuste või lähenemiskatsete tegemine, suud-
lemine vastu tema tahtmist) ning paluti hin-
nata, kas vastaja peab nimetatud tegusid/olu-
kordi seksuaalvägivallaks või mitte. Vastuseid 
koguti skaalal: kindlasti jah, pigem jah, pigem 
mitte, kindlasti mitte. Hindamaks, kuivõrd 
peetakse vägistamise põhjustajaks vägivalla 
ohvrit ennast, esitati vastajaile viis väidet ning 
paluti hinnata, kuivõrd ollakse nende väide-
tega nõus, kasutades skaalat: nõustun täielikult, 
pigem nõustun, pigem ei nõustu, ei nõustu üldse. 
Huvipakkuvana esitletakse artiklis nelja väidet. 
1) Vägistamise ohvriks langenud inimene, kes 
on eelnevalt tarvitanud alkoholi, on osaliselt ise 
toimunu eest vastutav. 2) Vägistatutel on kerged 
elukombed. 3) Paljudel naistel on alateadlik soov 
olla vägistatud. 4) Ennast juba kallistada ja suu-
delda lasknud naine ei tohiks seksist keelduda. 
Tulemusi analüüsiti soo, rahvuse, vanuserühma 
ja elukoha lõikes. Käesolevas artiklis esitletakse 
tulemused soo-rahvuse lõikes (mees, naine; 
eesti, muu rahvus), kuna need erinevad tausta-
tunnustest enim.

Kirjeldavate tunnuste kohta esitati absoluut- 
ja suhtelised väärtused. Erinevusi kahe rühma 
vahel hinnati hii-ruut-testi abil (p<0,05). And-
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meanalüüsiks kasutati programmi SPSS for 
Windows 17.0. 

Vastajate hulgas (kaalutud andmed soo, 
vanuserühma, rahvuse ja elukoha lõikes) oli 
48% mehi ja 52% naisi, 70% eesti ja 30% muu 
rahvusega inimesi. 

Tulemused
Seksuaalvägivalla levimus

Järgnevalt on toodud seksuaalvägivalla eri 
vormide levimus senise elu jooksul ning levi-
mus lapseeas, täiskasvanueas ja nii lapse- kui ka 
täiskasvanueas.

Vähemalt üht uuritud seksuaalvägivalla 
vormi oli ainult lapseeas (enne 18. eluaas-
tat) kogenud kuni 11% ja ainult täiskasva-
nuna (pärast 18. eluaastat) kuni 4% uuritud 
16–44-aastastest naistest. Lisaks ütles 1% nais-

test, et on kogenud seksuaalvägivalda nii lap-
sena kui ka täiskasvanuna. Seega kokku 16% 
naistest vanuses 16–44 aastat oli senise elu jook-
sul kogenud mõnda uuritud seksuaalvägivalla 
vormi. Kõige sagedamini (16%) oli elu jooksul 
kogetud seksuaalset puudutamist, seejärel sugu-
elundite puudutamist (12%), vägistamist (7%) 
ja seksuaalset alandamist (4%).

Kõige rohkem oli enne täisealiseks saamist 
kogetud seksuaalset puudutamist (11%) ja sugu-
elundite puudutamist (8%), seejärel vägistamist 
(4%) ja seksuaalset alandamist (3%). Pärast 
täisealiseks saamist oli ligikaudu samapalju 
kogetud seksuaalset puudutamist (4%), sugu-
elundite puudutamist (3%) ja vägistamist (3%) 
ning veidi vähem seksuaalset alandamist (1%). 
Nii lapse- kui täiskavanueas oli enim kogetud 
seksuaalset ja suguelundite puudutamist; 0,4% 
vastajatest oli mõlemal eluperioodil kogenud ka 
vägistamist (joonis 1).

Joonis 1. Seksuaalvägivalda kogenud 16–44-aastaste naiste osakaal uuritud seksuaalvägivalla vormide lõikes (uuring 
„Eesti naiste tervis 2014“; N=2413).
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praegune või 
endine partner 41% 

pereliige või muu 
lähedane 2% 

tuttav, kolleeg või 
sõber 33% 

võõras 24% 

Naisi, kes olid küsimustiku täitmisele eel-
neva 12 kuu jooksul kogenud vähemalt üht 
uuritud seksuaalvägivalla vormi, analüüsiti 
vanuse lõikes ja neilt uuriti seksuaalvägivalla 
toimepanija kohta. Selgus, et ligi pooled nais-
test, kes olid aasta jooksul seksuaalvägivalda 
kogenud, olid vanuses 16–17 aastat ning 37% 
vanuses 18–24 aastat. Neist vastajatest 88% oli 
märkinud ära ka seksuaalvägivalla toimepa-
nija. Tähelepanuväärse tulemusena selgus, et 
aasta jooksul toimunud naistevastase seksuaal-
vägivalla toimepanijaks oli kõige sagedamini 
praegune või endine partner (41%),  kolman-
dikul juhtudest (33%) oli toimepanijaks  tuttav, 
kolleeg või sõber ning 2% juhtudest pereliige 
või muu lähedane. Toimepanija oli ohvri jaoks 
võõras ligi neljandikul (24%) juhtudest. Sek-
suaalvägivalla toimepanija soo kohta eraldi ei 
küsitud.

Seksuaalvägivallaga seotud hoiakud

Tulemustest selgus, et vastajad ei pidanud 
kõiki toodud seksuaalvägivalla mõistele vasta-
vaid tegusid/olukordi seksuaalvägivallaks. Kui 
uuritud kolme kontaktset mittesoovitud sek-
suaaltegevust (seksuaalvahekorda sundimist või 
selle üritamist, suguelundite mittesoovitud puu-
dutamist) ja prostitutsioonile sundimist pidas 
enamus Eesti 15–74-aastasest internetikasutaja-
test (97–99%) seksuaalvägivallaks, siis ülejäänud 
olukordade puhul, oli suhtumine kõhklevam. 
Oma abikaasa/elukaaslase seksuaalvahekorrale 
sundimist pidas seksuaalvägivallaks 87% vasta-
jatest (kindlasti jah 56%, pigem jah 30%), teise 
inimese aadressil soovimatute seksuaalse sisuga 
märkuste või lähenemiskatsete tegemist 82% 
vastajatest (kindlasti jah 31%, pigem jah 50%), 
teise inimese suudlemist vastu tema tahtmist 
74% vastajatest (kindlasti jah 31%, pigem jah 
44%), oma seksuaalpartneril rasestumisvastaste 
vahendite tarvitamise keelamist 65% vastajatest 
(kindlasti jah 34%, pigem jah 31%).

Erinevused ilmnesid soolis-rahvuselises 
lõikes. Eestlastest meeste seas oli vastajaid, 
kes pidasid seksuaalvägivallaks oma abikaasa/
elukaaslase sundimist seksuaalvahekorrale 
või oma seksuaalpartneril rasestumisvastaste 
vahendite kasutamise keelamist seksuaalvägi-
vallaks, statistiliselt olulisel määral enam kui 
muudest rahvustest meeste seas; ning samuti 
oli eestlastest naiste seas neid, kes nimetatud 
tegusid seksuaalvägivallaks pidasid statistili-
selt olulisel määral enam kui mitte-eestlastest 
naiste seas (joonis 3).

Järgnevalt on toodud tulemused selle kohta, 
kuivõrd vastajad pidasid seksuaalvägivalla, täp-
semalt vägistamise eest vastutavaks vägivalla 
ohvrit ennast.

Sellega, et eelnevalt alkoholi tarvitanud 
vägistamisohver on osaliselt toimunu eest vas-
tutav, nõustus 39% kõikidest vastajatest (7% 
nõustus täielikult ja 32% pigem nõustus), ei 
nõustunud 57% (26% pigem ei nõustunud ja 

Joonis 2. Aasta jooksul 16–44-aastaste naiste poolt 
kogetud seksuaalvägivalla puhul toimepanija profiil 
(uuring „Eesti naiste tervis 2014“; N=46).
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31% ei nõustunud üldse), kindlat seisukohta ei 
omanud 4%.

Sellega, et vägistatutel on kerged elukombed, 
nõustus 13% kõikidest vastajatest (2% nõustus 
täielikult ja 10% pigem nõustus), ei nõustunud 
82% (26% pigem ja 55% ei nõustunud üldse), 
selget seisukohta ei omanud 6%.

Sellega, et paljudel naistel on soov olla vägis-
tatud, nõustus 13% kõikidest vastajatest (2% oli 
täielikult nõus ja 11% pigem nõus), ei nõustunud 
67% (25% pigem ei nõustunud ning 42% ei nõus-
tunud üldse), hinnangut ei osanud anda 19%.

Sellega, et ennast juba kallistada ja suudelda 
lasknud naine ei tohi seksist keelduda, nõustus 
15% kõikidest vastajatest (2% nõustus täielikult 
ja 13% pigem nõustus), ei nõustunud 81% (24% 
pigem ei nõustunud ja 57% ei nõustunud üldse), 
hinnangut ei osanud anda 5%.

Olulised erinevused ilmnesid soolis-rah-
vuselises lõikes. Võrreldes eestlastest meestega 

pidasid muust rahvusest mehed kõiki väiteid 
hinnates statistiliselt oluliselt sagedamini vägis-
tamise ohvrit selle teo eest vastutavaks. Naiste 
puhul esinesid samasugused erinevused eest-
laste ja mitte-eestlaste hinnangutes kõigi väi-
dete puhul, v.a. nõustumine sellega, kas paljudel 
naistel on alateadlik soov olla vägistatud, mille 
osas oli väitega nõustujaid ning mitte-nõus-
tujaid eesti ja mitte-eesti naiste seas võrdselt 
(joonis 4). 

Arutelu ja kokkuvõte
Artikli eesmärk oli anda ülevaade naiste 

poolt kogetud seksuaalvägivalla eri vormide 
levimusest, riskirühmadest ja toimepanijatest 
ning seksuaalvägivallaga seotud hoiakutest 
Eesti elanikkonna hulgas. 

Rahvastikupõhine küsitlusuuring näitas, et 
seksuaalvägivald on Eestis levinud: 16–44-aas-

Joonis 3. Vastuste kindlasti jah ja pigem jah osakaalude soolis-rahvuseline võrdlus 15–74-aastaste vastajate hulgas 
küsimusele Kas see on teie arvates seksuaalvägivald, kui keegi teeb alljärgnevat? (Eesti Seksuaaltervise Liit 2014).
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Joonis 4. Väidetega nõustumine soo-rahvuse lõikes 15–74-aastaste vastajate hulgas (Eesti Seksuaaltervise Liit 2014)

taste naiste hulgas oli kogenud mõnda uuritud 
seksuaalvägivalla vormi kuni 16% vastajatest. 
Sarnane tulemus saadi uuringus, milles kasutati 
sama valideeritud küsimustikku ja milles osale-
sid Belgia, Taani, Islandi, Norra, Rootsi ja Eesti 

rasedad − eluajal kogetud seksuaalvägivalla 
levimus Eestis oli 18% (Lukasse jt. 2014). Käes-
oleva uuringu tulemused ei ole määratletud 
vanusepiiri erinevuse tõttu üks ühele kõrvuta-
tavad Euroopa Põhiõiguste Ameti 2014. aasta 
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uuringu tulemustega, kus leiti, et Eestis on alates 
15. eluaastast iga kaheksas naine (13%) enda 
hinnangul kogenud seksuaalvägivalda (Euro-
pean Union Agency 2014). Võib ainult oletada, 
et seksuaalvägivalla kogemused hakkavad mär-
gatavalt lisanduma teismeliseeas. 

Kõrvutades seksuaalvägivalla levimust 
naiste hulgas andmetega, mida saadi samu küsi-
musi kasutades samal aastal läbi viidud Eesti 
meeste hoiakute ja käitumise uuringus (Soo 
2015) ilmneb, et meeste hulgas on seksuaalvä-
givald oluliselt vähem levinud kui naiste hulgas: 
seksuaalvägivalda oli kogenud lapseeas 2,5% ja 
täiskasvanueas 0,9% küsitletud 16–54-aastastest 
meestest. Seega võib järeldada, et kuigi mõlema 
soo esindajad võivad olla seksuaalvägivalla 
ohvrid, on enamus seksuaalvägivalla ohvritest 
naised. Saadud tulemus kinnitab seksuaalvägi-
valla strukturaalset soolist iseloomu (Fredrick-
son, Roberts 1997). Mõistes vägivalla soolisust, 
on võimalik seda ennetada ja sellesse sekkuda. 
Ka on arvatud, et kui abiandjad toetavad klien-
tide ja patsientide enese-objektistamisega 
seotud ilmingute teadvustamist, siis aitab see 
lisaks (seksuaal)vägivallale ennetada ka naiste 
vaimse tervise häireid, seksuaalhäireid ja söö-
mishäireid (Davidson, Gervais 2015).

Sarnaselt käesoleva uuringu tulemustega on 
ka varasemalt korduvalt leitud, et seksuaalvägi-
vallast on kõige enam ohustatud noored, sageli 
teismeliseeas naised (García-Moreno jt. 2005, 
European Union Agency 2014). Noored naised 
on rohkem ohustatud paarisuhtes esinevast sek-
suaalvägivallast, kuna on sotsiaalselt madalama 
staatusega (García-Moreno jt. 2005). Ka Eestis 
läbi viidud varasemate uuringute põhjal (Papp, 
Part, Tõrik 2001; Soo, Soo 2002; Soo, Kutsar 
2004) saab väita, et seksuaalvägivalla riskitegur 
on teismeliseiga, mil suur osa seksuaalvägival-
last toimub nn. kohtinguvägivallana (Soo, Laan-
pere, Lippus, Part 2015). 

Korduvalt on näidatud, et seksuaalvägi-
valla toimepanijateks on enamasti naiste prae-
gused või endised partnerid, tuttavad-sõbrad, 

kolleegid või pereliikmed (García-Moreno jt. 
2005, European Union Agency 2014). Naistel 
on tõenäosem kogeda seksuaalvägivalda paari-
suhtes kui võõra isiku poolt. Samas paarisuhtes 
toime pandud seksuaalvägivalda sageli ei mõis-
teta vägivallana, mida kinnitab ka käesoleva 
uuringu tulemus, mille kohaselt pidas oma abi-
kaasa/elukaaslase seksuaalvahekorrale sundi-
mist kindlasti seksuaalvägivallaks vaid pisut üle 
poole vastanutest. Seega on küllaltki tõenäoline, 
et seksuaalvägivalda neutraliseerivad hoiakud 
elanikkonna hulgas on üks peamisi seksuaal-
vägivalda alal hoidvatest põhjustest. Ilmnenud 
märgatavad soolis-rahvuselised erinevused 
näitavad, et seksuaalvägivalla tähendust, eriti 
paarisuhtes, tuleb eriliselt teadvustada meeste 
ja muust rahvusest elanikkonna hulgas Eestis. 
Täpsema ülevaate saamine selles küsimuses 
eeldab täiendava uuringu tegemist.

Ilmnes, et Eesti inimeste seas on levinud 
vägivallaohvrit süüdistavad hoiakud. Ka varem 
on leitud, et ligi pooled (47%) elanikest peavad 
naissoost seksuaalvägivalla ohvrit juhtunus 
vastutavaks (TNS Emor, Sotsiaalministeerium 
2014). Huvi pakkunud seksuaalvägivalla ohvrit 
süüdistavad hoiakud olid märkimisväärselt 
sagedasemad meeste ja muust rahvusest vasta-
jate hulgas. Ka varasemas noorteuuringus (Soo, 
Kutsar 2004) nõustusid paljud eeskätt vene rah-
vusest ja meessoost 16–20-aastased noored, et 
kallistamise ja suudlemise järel ei tohiks naine 
enam seksist keelduda ning et naistel on ala-
teadlik soov olla vägistatud. 

Märkimisväärselt palju Eesti elanikke pidas 
vägistamise ohvrit selle teo eest (kaas)vastuta-
vaks sagedamini juhul, kui ohver oli alkoholi 
tarbinud. Samas on teada, et suur osa nii ohv-
ritest kui ka ründajatest on enne seksuaalvä-
givalda kasutanud alkoholi (Soo, Laanpere, 
Lippus, Part 2015). Võib oletada, et mõnikord 
kasutab ründaja ohvri joobesolekut ära või soo-
dustab tema purjujäämist. Sellises olukorras 
saavutatud „nõusolek“ (ingl. k. false agreement) 
seksuaaltegevuseks ei võrdu vabalt antud nõus-
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olekuga (Jewkes, Sen, García-Moreno 2002). 
Peale selle ei ole vaba nõusolekut seksuaalte-
gevuseks suutelised andma ka teised abitus sei-
sundis olevad inimesed (haiged, uimastite mõju 
all, intellektipuudega) või inimesed, keda mõju-
tatakse vägivallaga või sellega ähvardamisega, 
hirmutamisega, psühholoogilise survestami-
sega, manipuleerimisega või väljapressimisega, 
kasust ilmajätmise ähvardustega (nt. edutamine 
tööl, hea hinne jmt.). Sellistes tingimustes saa-
vutatud „nõusolek“ ei võrdu vabalt antud nõus-
olekuga ja selline seksuaaltegevus ei ole konsen-
suslik (Jewkes, Sen, García-Moreno 2002).

On võimalik, et levinud seksuaalvägivalla 
ohvrit süüdistavad hoiakud mängivad rolli 
selles, et võrreldes Euroopa Liidu keskmisega 
(39%) on Eestis tunduvalt enam ohvreid (54%), 
kes ei pöördu üldse abi järele. Samas need 
ohvrid, kes siiski abi otsivad, pöörduvad kõige 
tõenäolisemalt tervishoiuasutusse (Eestis 23% ja 
Euroopa Liidus 34%) ja alles seejärel politseisse 
(vastavalt 10% ja 15%). Ohvriabisse, juristi 
poole ja sotsiaalabiasutusse on pöördunud vaid 
vähesed kõigist abi otsinutest. Ka on teadlikkus 
vägivalda puudutavates seadustest ning seda 
ennetavatest meetmetest Eestis Euroopa Liidu 
madalaim (European Union Agency 2014). 

Käesoleva artikli piiranguks on esiteks piira-
tud vastamismäär (47%) uuringus „Eesti naiste 
tervis“, mistõttu puuduvad andmed vastamata 
jätnud, aga valimisse kuulunud isikute kohta. 
Samas on tegemist esindusliku valimiga rah-
vastikupõhise läbilõikelise küsitlusuuringuga, 
mis võimaldab uuringutulemusi (nt. seksuaal-
vägivalla levimust) üldistada kogu naiselanik-
konnale. Teiseks, vastajate hulk, kes oli kogenud 
seksuaalvägivalda viimase aasta jooksul, oli 
väike (N=46), mistõttu tuleb vastavatesse tule-
mustesse (seksuaalvägivalda aasta jooksul koge-
nute vanus, toimepanija tutvusaste) suhtuda 
ettevaatusega. Kolmandaks, küsitlusuuringutele 
vastajad võisid tundlikele küsimustele anda sot-
siaalselt ootuspäraseid vastuseid. On võimalik, 
et vastajad ei suutnud traumaatiliste kogemuste 

tõttu meenutada või ei soovinud vastata kõikide 
kogetud seksuaalkogemuste kohta, mistõttu 
tegelik seksuaalvägivalla kogemus võib olla 
veelgi laialdasem. Maksimaalselt tõeste vastuste 
saamiseks tagati vastajate anonüümsus and-
mekogumisel. Mitmes teises seksuaalvägivalda 
käsitlevas uuringus on eelnimetatud põhjustel 
küsitud kõige raskema või viimase ajaperioodi 
jooksul kogetud (seksuaal)vägivallajuhtumi 
kohta (European Union Agency 2014), mis 
toetab vastuste tõesust. Tuleb ka arvestada, et 
tõenäoliselt ei olnud kõikidel vastajatel võimalik 
kodus täidetavat küsimustikku täita. Näiteks on 
uuringu läbiviijatele teada juhtum, kus vastaja 
nimel helistas tema abikaasa ja palus ärritatult 
seda küsimustikku oma naisele enam mitte 
saata.

Kokkuvõttes võib öelda, et seksuaalvägivald 
on Eestis levinud, enim on ohustatud noored 
naised. Seksuaalvägivalla toimepanijaks on ena-
masti paarisuhtepartner või varasemast tuttav 
inimene. Levinud ohvrit süüdistavad hoiakud 
võivad tingida olukorra, kus enamik ohvreid 
jätab seksuaalvägivallast teatamata ega otsi abi. 
Analüüsi tulemused aitavad senisest paremini 
suunitleda seksuaalvägivalla ennetamisega 
seotud tegevusi ja organiseerida ohvritele vaja-
likku abi.

Uuringu „Eesti naiste tervis“ läbiviimist rahastas projek-
tis  „Eesti naisrahvastiku seksuaalse ja reproduktiivse 
riskikäitumise mõjurid, suundumused, ennetus- ja 
sekkumisvõimalused (ESTRE)“ Euroopa Regio-
naalarengu fond Eesti Teadusagentuuri programmi 
TerVE kaudu. Autorid tänavad töörühma juhti pro-
fessor Helle Karrot ja andmeanalüüsi teostajat Inge 
Ringmetsa Tartu Ülikoolist.

Eesti Seksuaaltervise Liidu veebiküsitluse läbiviimist 
rahastati projektis „Seksuaalvägivalla ohvrite abista-
miseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja 
võimestamine“ Norra finantsmehhanismi toetustest 
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„Ma ei ole naiskirja-
nik.“ Naistest, kir-
jandusest ja femi-
nistlikust teooriast 
tänapäeval1

Toril Moi, Duke’i Ülikool

Teesid
Käesolev essee püüab vastata kahele küsi-

musele: miks kadus naiskirjanike küsimus 1990. 
aastate paiku feministliku teooria päevakorrast 
ja miks on meil vaja selle üle tänapäeval uuesti 
mõtiskleda? Seejärel arendan uut naiskirjanike 
küsimuse analüüsi, lähtudes väitest „ma ei ole 
naiskirjanik“. Käsitledes seda kui kõneakti ja 
analüüsides seda Simone de Beauvoiri seksismi-
käsitluse valguses, näitan, et see on vastus tea-
tavat laadi provokatsioonile, nimelt katsele sun-
dida naiskirjanikku kohanduma mingi naiselik-
kuse normiga. Ma näitan, et Beauvoiri teooria 
heidab valgust Virginia Woolfi strateegiatele 
„Oma toas“ ning viimaks küsin, miks peaksime 
tänapäeval endiselt soovima, et naised kirjutak-
sid. 

1 Artikli esmatrükk: ‘I Am Not a Woman Writer’: 
About Women, Literature and Feminist Theory 
Today – Feminist Theory,  kd. 9, nr. 3 (detsember 
2008), lk. 259‒271.

Miks on naiste ja kirjutamise teema tänases 
feministlikus teoorias nii marginaalne? Huvi 
langus kirjanduse vastu on seda rabavam, kui 
arvestada kirjanduse keskset rolli feministliku 
teooria algusaastatel. Kuigi ma kirjutan ainult 
kirjandusest, arvan, et huvilangus kirjanduse 
vastu on sümptomaatiline ja viitab laiemale 
huvi kadumisele naiste ja esteetika ning naiste ja 
loovuse küsimuste vastu feministlikus teoorias. 
Arutlen mõnede teoreetiliste põhjuste üle, miks 
see teema on menu kaotanud. Millal see juhtus? 
Mis on feminismi esteetilistest küsimustest 
eemaldumise teoreetilised põhjused? Loodan 
sel moel näidata, et siin peitub tegelikult teo-
reetiline probleem, millega on mõtet tegeleda. 
Sellele järgneb teoreetiline arutelu selle küsi-
muse ümberfokuseerimiseks.  Artikli alguses 
analüüsin naiskirjaniku situatsiooni ühiskon-
nas. Lähenen sellele kui teatavale kõneaktide 
analüüsile. Miks on mõned naiskirjanikud 
tõrksad tunnistama, et nad on naiskirjanikud? 
Kuidas peaksime võtma väidet „ma ei ole 
naiskirjanik“? Selle küsimuse analüüsimiseks 
toetun Simone de Beauvoiri „Teisele sugupoo-
lele“. Näitan samuti, et Beauvoiri analüüs aitab 
meil mõista, mida Virginia Woolf mõtleb 
naiste ja kirjutamise küsimusest. Lõpetan 
artikli mõtetega sellest, miks kirjandus on 
tähtis. Minu mõningad märkused sel teemal 
on lihtsalt mõeldud edasise analüüsi algata-
miseks. 

Ajalugu: probleemi diagnoo-
simine
Kümne aasta jooksul, 1970. aastate kesk-

paigast kuni 1980. aastate keskpaigani, olid 
naiskirjandus ja naiskirjutus (écriture femi-
nine) ülimalt popululaarsed nii akadeemili-
ses maailmas kui väljaspool seda. Raamatud 
pealkirjadega, nagu näiteks „A Literature of 
Their Own“ (’Nende endi kirjandus’) (Showal-
ter 1977), „Women Writing and Writing about 
Women“ (’Naised kirjutamas ja naistest kir-
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jutamine’) (Jacobus 1979) või teises laadis 
„Fictions of Feminine Desire“ (’Naiseliku kire 
fiktsioonid’) (Kamuf 1982) ja „The Poetics of 
Gender“ (’Sugupoole poeetika’) (Miller 1986) 
tulid trükist. Neile meist, kes olid sel ajal 
noored ja kergesti mõjutatavad, oli see põnev, 
väljakutseid esitav ja  teoreetiliselt oluline 
kraam. 1980. aastatel oli feministlik teooria 
süüvinud küsimustesse, mis puudutasid naisi 
ja loovust, naisi ja kirjutamist, naisi ja kunsti 
loomist.

Tol ajal defineeriti naiskirjandust kui 
kirjandust, mille autoriteks olid naised, mis 
puudutas naisi ja oli suunatud naistele. Nais-
kirjutuse (écriture feminine) mõiste, mida pro-
pageerisid Prantsusmaal kirjanikud ja psüh-
hoanalüütikud, nagu Hélène Cixous ja Luce 
Irigaray, arenes paralleelselt, olles tihedamalt 
seotud psühhoanalüütilise nägemusega nai-
selikkusest. Naiskirjutus edendas kirjandust, 
mis oli markeeritult naiselik, mis üldiselt 
tähendas naiste kirjutatud kirjandust, kuigi 
mööndi, et naiselikkust võib kohati leida ka 
meeste kirjutatud tekstides.

Paljudele naiskirjanikele oli see huvilaine 
naiste kirjutatu vastu puhas vabanemine: eel-
mised aastakümned olid tavalisest rohkem täis 
macho’likke naisekujutusi. 1971. aastal kirju-
tatud sissejuhatuses oma 1962. aastal ilmunud 
romaanile „Kuldne päevaraamat“ meenutas 
Doris Lessing oma lugejatele, et

Kümme või isegi viis aastat tagasi … kirju-
tasid mehed, kes olid raevukalt kriitilised 
naiste suhtes, hulgaliselt romaane ja näi-
dendeid − eriti Ühendriikides, aga ka siin 
− kujutades naisi kui türanne ja reetureid, 
kuid eelkõige kui õõnestajaid ja elumah-
last tühjendajaid. Kuid neid meeskirjanike 
vaateid võeti iseenesestmõistetavaina, neid 
aktsepteeriti kui tugevaid filosoofilisi alus-
tugesid, kui täiesti normaalseid ja kindlasti 
mitte kui naisi vihkavaid, agressiivseid või 
neurootilisi [seisukohti]. (Lessing 1999, xiv)

Lessing ei pidanud silmas ainult ameerika 
kirjanikke, nagu Norman Mailer või Henry 
Miller, keda Kate Millett selgesõnaliselt 
hukka mõistis oma epohhiloovas raamatus 
„Sexual Politics“ (’Seksuaalpoliitika’) (1969), 
vaid tervet „noorte vihaste meeste“ põlv-
konda, kes 1950. aastatel küpsuse saavutas 
(Millett 1970).

Sel taustal tundub 1970. aastatel lahvata-
nud kirglik huvi naiste kirjatööde vastu täiesti 
õigustatud. Lõpuks said naiskirjanikud täieli-
kult väljendada oma kirgi ja ihasid kirjalikult; 
lõpuks nägid naislugejad oma kirgi raamatuis, 
mis olid kirjutatud naistele.

Seega pole üllatav, et paljud naiskirjanikud 
tol perioodil edu nautisid. Samas oli teistele 
naiskirjanikele pidev naiselikkuse ja sooerine-
vuse ümber korrutamine lihtsalt ärritav: „Kui 
ma kirjutan, ei ole ma ei mees ega naine, ei 
koer ega kass, ma ei ole mina, ma ei ole enam 
midagi,“ urises Nathalie Sarraute ühes 1984. 
aastal antud intervjuus. „Pole sellist asja nagu 
naiskirjutus, ma ei ole seda kunagi näinud,“ 
lisas ta pealekauba.1 Mujal kuulutas ta, et ta 
leiab, et jutt „naiselikust või mehelikust kirju-
tamisest (écriture feminine ou masculine)“ on 
täiesti mõttetu.2

„Kuldse päevaraamatu”, 1962. aastal ilmu-
nud epohhiloova ja kogu läänemaailmas femi-
nistide tõeliseks piibliks muutunud romaani 
autor oli kiire eitama, et tema suurepärane 
romaan oli sooerinevusest. Vastupidi, Les-
sing väitis, et see on erinevuste negatiivsest 
mõjust: „Kuid raamatu olemus, selle ülesehi-
tus, kõik selles, ütleb nii otse kui kaudselt, et 
me ei peaks asju jagama, ei peaks lahterdama.“ 
(1999, xiv-xv) Romaani lõpus, kui selle kaks 
tegelast, Saul ja Anna, vaimselt kokku kuku-
vad, kaovad nende eraldiseisvad isiksused. 
Lessing kommenteerib, et „sisemises kuldses 
päevaraamatus, mida mõlemad kirjutavad, 
ei saa enam eristada, mis on Saul ja mis on 
Anna, ning vahet teha nende ning muude raa-
matus esinevate inimeste vahel“ (xii).
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Juba 1980. aastal oli Kamuf protesteerinud, 
et feminism „redutseerib kirjandusliku teksti 
signatuuriks“ (Kamuf 1980, 285). 1981. aastal 
väitis ta, et huvi naiskirjanike vastu oli lihtsalt 
feministlik variant traditsioonilisest liberaalsest 
humanismist, mille Foucault oli juba ammu 
lammutanud.3 Miller arvas vastupidiselt, et 
sõltumata sellest, mida Kamuf võiks pidada 
teoreetiliselt korrektseks, peavad feministid 
tegutsema naiskirjanike huvides, sest muidu 
need naised unustatakse varsti ja nad on ajaloo 
jaoks kadunud. Naiskirjanike ignoreerimine on 
enda otsene seksistliku traditsiooni kätte män-
gimine.4 Nende argumendid näivad laevadena, 
mis öös üksteisest mööduvad: Kamuf esitab 
teooria, mida Miller kunagi ei ründa; Miller 
rõhutab poliitilist eesmärki, millele Kamuf 
kunagi vastuväiteid ei esita. 

Kui nad selle teema juurde kaheksa või 
üheksa aastat hiljem naasid, oli toon teistsu-
gune. Kamuf, kes kirjutas nüüd omamoodi 
loitsivas kõrg-dekonstruktivistikus stiilis, kuu-
lutas, et ta ei taha ennast enam feministiks 
nimetada, kuna see sõna märgib paratamatult 
„suletud süsteemi“, mis peaks ennast paratama-
tult dekonstrueerima.5 Miller aga arvas endiselt, 
et feminism on poliitiliselt vajalik, kuid tema 
tekstil pole enam 1981. aasta essee tuld, energiat 
ja optimismi: „Kuid … teatava „identiteedipo-
liitika“ üle hõiskamise aeg on mööda saanud. 
Kuhu me aga siit edasi läheme ja mis keeles, on 
vähem selge.“6

1981. aastal jäi küsimus, mis on kirjandusel 
pistmist autori bioloogilise ja sotsiaalse sooga, 
vastuseta. Kamuf ei tahtnud isegi kirjanikest 
rääkida, samas kui Miller väitis − vähemalt 
minu arvates korrektselt −, et feministidel on 
vähemalt poliitiline kohustus huvituda naiskir-
janikest. Kui aga eksisteerisid head teoreetilised 
argumendid Kamufi põhimõttelise kirjutamise 
metafüüsika hülgamise vastu, siis Milleri essees 
need ei väljendunud.

1984. aastal proovis Gayatri Spivak seda 
sõlme lahti harutada, pakkudes välja „strateegi-

Seega võis juba naiskirjanduse hiilgeajal 
kuulda lahkarvamusel olevaid hääli. Kellel oli 
õigus ja kes eksis? Miks olid mõned hiilgavad 
naiskirjanikud nii kibestunud mõttest, et nende 
endi tööd võis määratleda või mõjutada nende 
naiseks olemise fakt? Täna ei saa kõige värskem 
feministlik teooria sellele küsimusele vastata, 
kuna teooria ei huvitu enam naistest ja kirjan-
dusest. Me peame küsima, miks vaibus femi-
nistliku teooria huvi naiste ja kirjanduse vastu. 

Vastuolu poststrukturalistlike 
teooriatega autorite ja kirju-
tamise kohta

Esimene põhjus, miks feministlik teooria jäi 
naiste ja kirjutamise teemal vait, on poststruk-
turalismi esiletõus. 1970. aastate lõpus hakati 
Roland Barthes’i esseed „Autori surm“ (1977, 
e.k. 2002) kõikjal tsiteerima. Sama mõjukas oli 
Jacques Derrida (1988) süstemaatiline katse 
näidata, et kirjandustekstid on pelgalt tekstid, 
teisitiöelduna, märkide süsteem, milles tähen-
dus (tähistamine) tekib tähistajate mängus, mis 
ei ole otseselt seotud rääkiva subjektiga, ning 
samuti Michel Foucault’ (1977) radikaalne anti-
humanism.

1980. aastatel sattusid sedalaadsed teooriad 
tõsisesse konflikti huviga naiskirjutuse vastu. 
Feministid, kes tahtsid töötada naiskirjanikega 
ja kes samaaegselt olid veendunud, et Barthes’il, 
Derridal ja Foucault’l oli õigus, hakkasid mõt-
lema sellele, kas tegelikult on oluline, et autor 
on naine. Ameerika Ühendriikides väljendusid 
selle seisukoha ümber tekkinud pinged Peggy 
Kamufi ja Nancy Milleri vahelises märgilise 
tähendusega väitluses naisautori staatuse üle. 
Sellel väitlusel on kaks vaatust, millest esimene 
koosneb kahest 1981.  aastal avaldatud esseest, 
ja teine kirjavahetusest 1989. aastal. Koos loe-
tuna väljendavad need kaks mõttevahetust tera-
valt vahepeal möödunud aastakümne teoreeti-
lise kliima arengut.
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lise essentsialismi“ mõiste, mille üle ta arutles, 
lähtudes „praktika eelistamisest teooriale“.7 See 
vastab Nancy Milleri positsioonile: kui teoo-
ria praktikas ei tööta, siis peaksime eelistama 
poliitilist praktikat. Kuid sellised arvamusaval-
dused ei arenda teooriat: teoreetiline probleem, 
mis need tekitas, jääb endiselt lahendamata. 
1989. aastal ei jõudnud Kamuf ja Miller isegi 
naiskirjaniku küsimuseni. Mis puutub Spivaki, 
siis teatas ta 1989. aastal, et ta on „argumendi 
essentsialismi strateegilise kasutamise kohta 
ümber mõelnud“ ja tunneb nüüd, et see pakub 
„essentsialismile teatava alibi“ ning jätab seega 
küsimuse täiesti õhku rippuma (Spivak 1989, 
127−128).8 Niipalju kui mina tean, pole meil 
pärast Kamufi ja Milleri väitlust ilmunud häid 
teooriaid naistest, kirjutamisest ja kirjandusest. 
Küsimus, kuidas mõista autori sotsiaalse ja bio-
loogilise soo olulisust − või mitteolulisust − jääb 
samamoodi lahendamata, nagu see oli kaks-
kümmend aastat tagasi. 

Judith Butleri „Gender 
Trouble“: ei naisi ega kirjan-
dust

Teine põhjus, miks teoreetikud naiste ja 
kirjutamise teema hülgasid, oli Judith But-
leri mõju. Ainult aasta pärast seda, kui Kamuf 
ja Miller lõpetasid oma mõnevõrra nukra, 
peaaegu postfeministliku dialoogi, avaldab 
Butler oma tohutult mõjuka raamatu „Gender 
Trouble“ (’Sekeldused sooga’) (1990). Esitades 
väljakutse „naise“ kategooriale endale, väitis 
Butler, et me peaksime selle asemel rääkima 
sotsiaalsest soost. Enamgi veel, sotsiaalne sugu 
oli heteroseksistlike ja heteronormatiivsete või-
mustruktuuride esituslik tagajärg. 

„Gender Trouble“ lõi intellektuaalse kliima, 
milles pelka fakti, et keegi kasutas sõnu „naine“ 
ja „mees“, võeti lõpliku tõendina sellest, et 
õnnetu kõneleja polnud aru saanud, et maail-
mas on inimesi, kes ei sobi konventsionaalse-

tesse, stereotüüpsetesse naiselikkuse ja mehelik-
kuse kategooriatesse.9

Väites, et sotsiaalne sugu on esituslik, tahtis 
Butler põhimõtteliselt öelda, et me loome oma 
sotsiaalset sugu, tehes soolistatud asju. Meie 
käitumine kas tugevdab või õõnestab ühis-
kondlikke soonorme. Sellel ideel on palju ühist 
Simone de Beauvoiri lausega „Naiseks ei sün-
nita, vaid saadakse“, kuna ka Beauvoir arvab, 
et inimesed teevad ennast nendeks, kes nad on, 
oma tegevuse kaudu maailmas. Nii Butler kui 
Beauvoir on antiessentsialistid, kes − küll väga 
erineval moel − usuvad, et sugu kujundatakse 
ühiskonnas ja et seda saab seega samuti ühis-
konnas muuta. Teisalt, Butleril ja Beauvoiril on 
täiesti erinev arusaam keha tähtsusest ja tegu-
võimu küsimusest: Beauvoir usub, et inime-
sed on kehastunud subjektid, kes tegutsevad 
ja teevad valikuid; Butler arvab, et kehad on 
diskursiivse „materialiseerumisprotsessi“ taga-
järg ja eitab järjekindlalt, et „teo taga on tegija“ 
(Butler 1993, 9).

Ükskõik kui erinevad nad ka ei oleks, on 
sellised sooteooriad lähtekohtade teooriad. Nii 
Butler kui Beauvoir püüavad vastata küsimu-
sele, kuidas sotsiaalne sugu luuakse või tekib. 
Sellistest teooriatest ei tulene mingeid spetsiifi-
lisi poliitilisi või eetilisi järeldusi. Lähtekohtade 
teooriad ei ütle meile lihtsalt, mida me peaksime 
ette võtma, kui sotsiaalne sugu on tekkinud. Kui 
ma tahan õigustada oma seisukohta naiste ühis-
kondliku olukorra kohta või geide ja lesbide 
õiguste kohta, ei saa ma seda teha lihtsalt seleta-
des, kuidas need fenomenid on tekkinud. Pigem 
pean ma visandama oma põhimõtted õiglase ja 
õiguspärase ühiskonna kohta või selle kohta, 
kuidas inimesed peaksid üksteist kohtlema või 
seletama, miks ma arvan, et vabadus on kõige 
olulisem isiklik ja poliitiline väärtus.

Raamatuga „Gender Trouble“ nihkus femi-
nistliku teooria uuenduslik suund kirjandusest 
ja kirjanduskriitikast eemale. Butler on filosoof, 
kes pole, kui paar väikest erandit välja jätta, 
kunagi analüüsinud kirjandust. 1990. aastate 
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jooksul ei investeerinud feministlikud teo-
reetikud palju energiat esteetiliste küsimuste 
arutamisse. Samal ajal muutus raskeks ilma 
jutumärke kasutamata „naistest“ rääkimine. 
Aastakümne lõpuks oli kadunud aluspõhi, mil-
lele saanuks arendada teooriat naistest ja kirju-
tamisest. 

Tänapäev
Aastal 2008 töötavad säravad kirjanduskrii-

tikud jätkuvalt naiskirjanike loominguga. Selles 
valdkonnas avaldatud tööde intellektuaalne tase 
on kõrge ning selle saavutusi hinnatakse aka-
deemilises maailmas laiemalt. Näiteks aastal 
2006 võitis Paula Backschneideri (2005) suur 
raamat 18. sajandi briti naisluuletajatest MLA 
(Modern Language Association’i) James Russell 
Lowelli auhinna. Alates 1980. aastatest on lisaks 
sellele esile tõusnud terve põlvkond naiskirja-
nikke ja paljud kirjanduskriitikud leiavad, et 
on hädavajalik luua intellektuaalne ruum, aru-
tamaks nende võitlust tõsiseltvõetavuse nimel. 
Raamatus „Figuring the Woman Author in 
Contemporary Fiction“ (’Naisautori kujuta-
mine kaasaegses kirjanduses’) (2005) rõhutab 
Mary Eagleton, et feminism on alati huvitunud 
naiste võitlusest autorluse ja autoriteedi nimel. 
Ta näitab, et kunstniku või kirjaniku kuju on 
jäänud naiste kirjutatud teostes oluliseks 1970. 
aastates alates. Mary Eagleton on samuti ajakirja 
Contemporary Women’s Writing (’Kaasaegne 
naiskirjandus’), mis on pühendatud pärast 
1975. aastat  ilmunud naiste loomingule, üks 
asutajaist.

Seega tunduvad teooria ja praktika täna-
päeval olevat samasuguses omavahelises pinges 
nagu 1980. aastate lõpus. Tulemuseks on teatav 
intellektuaalne skisofreenia, milles üks aju 
pool loeb edasi naiskirjanikke, samas kui teine 
arvab, et autor on surnud ja et sõna „naine“ 
on teoreetiliselt vildakas. Seega pole ime, et nii 
paljud raamatud ja esseed naiskirjanikest alga-
vad vabanduste seeriaga. Tavaliselt alustab kir-

janik sellega, et kinnitab, et tal tegelikult pole 
midagi Barthes’i ja Foucault’ vastu või et ta ei 
kirjuta tegelikult reaalsetest, elavatest autoritest, 
vaid ainult autori kujust kirjandustekstis või et 
kui ta kirjutab naine, siis ta mõtleb „naine“ jne. 
Sellised formuleeringud on teoreetilise haiguse 
sümptomid. Selle asemel, et toetada naisi, kes 
huvituvad naiste kirjutatu uurimisest, paistavad 
meie praegused teooriad neis hoopis süütunnet 
tekitavat − või isegi veel hullem − hirmutavad 
neid naiste ja kirjutamise teemast eemale. See 
on üks neid harvu olukordi praegu, milles ma 
väidaksin, et me tegelikult vajame veel rohkem 
teooriat (või rohkem filosoofiat, kui eelistate 
seda sõna). Me peame suutma teoreetiliselt 
õigustada sedalaadi tööd, mida paljud naised ja 
mehed selgelt oluliseks peavad ja mille õigusta-
misega poliitilisel tasandil pole mingeid raskusi. 

Ma ei ole naiskirjanik: Beau-
voiri dilemma
Raamatu „Teine sugupool“ alguses näitab 

Beauvoir, et seksistlikus ühiskonnas on mees 
universaalne ja naine partikulaarne; mees on 
See ja naine on Teine. See on Beauvoiri seksismi 
definitsioon ja see on kõige aluseks, mida ta raa-
matus „Teine sugupool“ kirjutab. See analüüs on 
nõnda lihtne, et on kerge mööda vaadata sellest, 
kui särav see tegelikult on ning kui palju tööd 
see idee meie heaks endiselt teeb.

Beauvoir jõuab selle järelduseni, rääkides 
loo ühest vestlusest:

Mind on vahetevahel ärritanud, kui kuulen 
abstraktse diskussiooni keskel mehi mulle 
ütlevat:10 „Te mõtlete nii, sest olete naine.“ 
Kuid ma teadsin, et mu ainus enesekaitse 
peitus vastuses: „Ma mõtlen nii, sest nii on 
õige“, välistades nii oma subjektiivsuse. Ei 
tule11 kõne allagi, et oleksin vastanud: „Ja 
teie mõtlete vastupidi, sest olete mees.“ Olla 
mees on ju iseenesestmõistetav. Mehel on 
sellepärast õigus, et ta on mees, naine on see, 
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kes eksib. Nii nagu antiikrahvad määratlesid 
kaldjoone absoluutse vertikaaljoone abil, 
nii on olemas absoluutne inimene, ja see 
on mees. Naisel on munasarjad ja emakas, 
ja, voilà, need konkreetsed tingimused van-
gistavad ta subjektiivsusesse.12 Tihtipeale 
öeldakse, et naine mõtleb näärmetega. Mees 
unustab üleolevalt, et temagi keha sisaldab 
hormoone ja meessugunäärmeid. Mees 
tajub oma keha otseses ja normaalses suhtes 
maailmaga, mida ta arvab mõistvat objek-
tiivselt, pidades samal ajal naise keha takis-
tuseks, vanglaks, kammitsetuks kõigest sel-
lest, mis teda eristab. (Beauvoir 1997, 14‒15, 
tõlge mugandatud)13

Märkame, et Beauvoir tunneb, et ta peab 
vaenulikule märkusele vastamiseks eliminee-
rima oma subjektiivsuse. Me märkame samuti, 
et Beauvoir loob üliolulise kontrasti enda sunni-
tud soolise subjektiivsuse elimineerimise ja sel-
lesse vangistatuse vahele. See on Beauvoiri jaoks 
seksismi filosoofiline olemus.

Toon ühe näite tänapäevast, et näidata, et 
see seksistlik loogika toimib endiselt. Veebrua-
ris 2007 nimetati Drew Faust Harvardi ülikooli 
esimeseks naisrektoriks. Meedia rõhutas tema 
sugu nii tugevasti, et kergesti jäi mulje, et tema 
sugu oli peamine põhjus, miks ta selle töökoha 
sai:

Pühapäeval nimetas Harvardi ülikool Fausti 
ülikooli 371-aastase ajaloo esimeseks nais-
rektoriks.
„Ma loodan, et minu ametissenimetamisest 
saab üks sümbol võimaluste avanemisest, 
mis poleks olnud võimalik põlvkond tagasi,“ 
ütles Faust. Aga ta lisas samuti: „Ma ei ole 
Harvardi naisrektor, olen Harvardi rektor.“14

Leian, et Faust toimis selles olukorras nii 
hästi, kui tal võimalik oli: ta möönis, et ta on 
naine, ja rõhutas, kui oluline see tõik on, enne 
kui ta rõhutas, et ta ei soovi, et teda vaadeldaks 

kui Harvardi naisrektorit . Kuid ta ei peaks seda 
tegema. Mitte ühtegi Harvardi meesrektorit 
pole pandud olukorda, kus ta peaks eitama, et ta 
on Harvardi meesrektor. 

Selleks, et mõista, mis siin toimub, on kasu-
lik vaadata, mis sorti kõneakt „Ma ei ole nais-
kirjanik“ tegelikult on. (J. L. Austin (1975, 73) 
nimetas seda küsimuseks lausungi jõu kohta, 
s.t. küsimuseks selle kohta, „kuidas peaks … 
võtma“.) Esiteks, kui naine leiab, et ta peab 
ütlema, et „ma ei ole naiskirjanik“ või „ma 
ei ole Harvardi naisrektor“, siis ei ole kunagi 
tegu üldise väitega või filosoofilise maksiimiga. 
(Kui tegu oleks sellega, oleks väide ilmselgelt 
absurdne.) See on alati vastus provokatsioonile, 
tavaliselt kelleltki, kes on püüdnud kõneleja bio-
loogilist või sotsiaalset sugu tema vastu kasu-
tada. Lühidalt, sellised väited on teatud laadi 
kaitsvad kõneaktid: kui me kuuleme selliseid 
sõnu, siis peame seega otsima provokatsiooni.

Kuulsin suhteliselt hiljuti raadiosaadet, 
kuhu sissehelistanud kuulaja (mees) väitis, et 
kogu jutt rassist ja soost Demokraatliku partei 
eelvalimiste ajal on täiesti tähtsusetu: „Me 
valime presidenti,“ ütles ta, „mitte rassi või 
sugu.“ Õppetund, mille me Beauvoirilt oman-
dama peaksime, on see, et seksistlikus ühis-
konnas on selliste heast tahtest kantud väidete 
tulemuseks surve naistele ja mustanahalistele ja 
teistele rassilistele vähemustele „kustutada“ oma 
sooline (või rassiline) subjektiivsus, teisisõnu 
surve maskeeruda mingiks üldiseks universaal-
seks inimolendiks, viisil, mis alavääristab nende 
tegelikku kogemust maailmas kehastunud inim-
olenditena. Võimalus kandideerida ametikohale 
„mustanahalise“ või „naisena“ aga eraldab nad 
sellest, mida Beauvoir nimetab „universaalseks“, 
üldisest kategooriast ning seega vangistab neid 
nende soosse (või rassi). 

Kui ma proovin ette kujutada olukorda, 
milles mees ütleks „ma olen kirjanik, mitte 
meeskirjanik“, siis ainukese võimalusena tuleb 
mulle pähe, et sellise vastuse võiks esile kutsuda 
mõne feministi provotseeriv küsimus. Isegi 



159

Toril Moi / „Ma ei ole naiskirjanik.“

kui mehed töötavad valdkonnas, milles domi-
neerivad naised, ei paista meestel olevat vaja-
lik oma bioloogilist või sotsiaalset sugu eitada. 
Ameerika Ühendriikides olen ma avastanud, 
et meditsiiniõeks koolitatud meest nimetatakse 
meessoost õeks. On olemas isegi ajakiri Male 
Nurse Magazine (’Meesõdede ajakiri’).15 Kui 
otsustada ajakirja veebilehekülje järgi, on mees-
õdedel üsna kerge kasutada universaalset keelt: 
nad räägivad enestest kui õdedest, meesõde-
dest või meestest õenduses ilma pingetundeta, 
isegi kui nad kaebavad, et meesõed tunnetavad 
naisõdedepoolset diskrimineerimist. Ei paista 
olevat mingit olukorda, kus meesõde tunneks, 
et teda sunnitakse ütlema: „Ma ei ole meesõde, 
vaid õde.“ See näitab, et seksistlikus ühiskon-
nas ei saa meest alandada tema sotsiaalset sugu 
meenutades. (Siiani on see hüpotees.) Mees või 
mehelik on endiselt norm, naine või naiselik on 
jäänud hälbeks.

Kirjanikele, kes on naised, võib olla äärmi-
selt frustreeriv, kui neile öeldakse, et nad peavad 
kirjutama nagu naine või naised. Sest mida see 
tähendab? Et ta peab vastama stereotüüpsele 
naiseliku kirjutamise normile? See on vaielda-
matult see, mida peab silmas Sarraute ja miks 
idee naiskirjutusest teda üsna agressiivseks teeb. 
Teisalt, sama frustreeriv võib olla naiskirjanik ja 
tunda, et tuleb kirjutada kui üldine inimolend, 
kuna see avab võõrandava lõhe tema sotsiaalse 
soo ja inimeseksolemise vahele. Tuleb rõhu-
tada, et seda dilemma külge ei maini Sarruate 
üldse. Kuid isegi siis, kui autor, nagu Sarraute, 
on impersonaalsuses õnnelik, ei tähenda see, et 
kõik teised naiskirjanikud samamoodi arvavad.

Sellele dilemmale pole õiget lahendust. Kõik, 
mida me saame teha, on loota, et meil on tervet 
mõistust otsida provokatsiooni, näidata teistele, 
et tegu on provokatsiooniga, mis omakorda 
tähendab tähelepanu juhtimist sellele, et meid 
on just asetatud täiusliku seksistliku dilemma 
ette ja siis − niipalju kui võimalik − keelduda 
valimast kahe võrdselt lootusetu võimaluse 
vahel, mis on täpselt see, mida Drew Faust tegi.16 

Siinkohal võib kellelgi tekkida soov hüüa-
tada: „Aga kuidas on performatiivsusega?“ Kas 
ma ei võta kategooriat „naine“ täiesti enesest-
mõistetavana? Kuidas ma saan kindel olla, et 
ma tean, kes on naiskirjanik ja kes pole? Kuid 
see vaataks minu peamisest eesmärgist mööda. 
Beauvoiri seksismianalüüs rakendub alles siis, 
kui kedagi on juba naisena vaadeldud. Sellel pole 
midagi pistmist epistemoloogia, tõe või ole-
muslikkusega. Siin kirjeldatud situatsioonis on 
teooriad, kuidas sugu toodetakse, konstrueeri-
takse või esitatakse, lühidalt öeldes, igasugused 
teooriad sotsiaalse soo tekkimise kohta eba-
olulised. Naine minu näidetes võib sama hästi 
olla transseksuaal või interseksuaal, lesbiline või 
mees, keda peetakse naiseks. See argument ei 
takista meil uskumast, et me „sooritame sugu“, 
kas siis selles tähenduses, mille sellele lausele 
andnuks Beauvoir, või tähenduses, mille sellele 
annaks Butler. Selleks, et Beauvoiri dilemma 
tööle hakkaks, on ainult vaja, et kõne all olevat 
isikut on keegi teine naiseks pidanud. Ükski 
teooria sotsiaalse soo päritolu kohta ei muuda 
fakti, et seksistlikus ühiskonnas vaadeldakse 
naiseks peetud inimesi meheliku normiga võr-
reldes Teisena. Seega, kui ma väidan, et Nathalie 
Sarraute või Virginia Woolf on naiskirjanikud, 
siis kõik, mida te peate aktsepteerima, on see, et 
neid on peetud naisteks, kes kirjutavad, ning et 
ka nad ise pidasid ennast naisteks.17

Virginia Woolf ja „Oma tuba“
Beauvoiri analüüsil on märkimisväärne 

diagnostiline ja analüütiline võim. See saab 
selgemaks, kui vaatame lähemalt „Oma tuba“. 
Paljud feministid on leidnud, et Woolfi klassi-
kaline naiste ja kirjutamise analüüs on vastu-
oluline.18 Ühelt poolt on kogu raamat kirglik 
üleskutse anda naistele ligipääs kirjandusele. 
Ta kuulutab, et naiskirjanikud vajavad naistra-
ditsiooni: „Kui oleme naised, mõtleme tagasi 
ikka emade kaudu.“ (Woolf 1997, 216)19 Kuid ta 
kirjutab ka, et „igaühele, kes kirjutab, toob soost 
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mõtlemine hukatust. … ükskõik mis kombel 
rääkida teadlikult kui naine, toob naisele 
hukatust“(Woolf 1997, 246) ning kiidab välja-
mõeldud noort kirjanikku, keda ta kutsub Mary 
Carmichaeliks, öeldes, et „ta kirjutas kui naine, 
ent kui naine, kes on unustanud, et ta on naine, 
nii et tema leheküljed on täis seda kummalist 
soole omast fluidumit, mis tekib ainult siis, kui 
sugu ennast ei teadvusta“ (Woolf 1997, 234).

Woolfi jaoks on kirjaniku ülesanne pöö-
rata reaalsusele tähelepanu oma olemise kõige 
sisima tuumaga. Nagu näitas minu üliõpilane 
Erin Greer oma 2007. a. bakalaureusetöös, ei 
ole see tuum bioloogiliselt ega sotsiaalselt soo-
listatud (Greer 2007). „Kiilukujuline pimeduse 
süda“, mis määratleb proua Ramsay’d, kui ta raa-
matus „Tuletorni juurde“ akna all koob, kujut-
letakse millenagi, mis on väljaspool igasugu-
seid identiteete, väljaspool isiksust, kui midagi 
impersonaalset ja universaalset. Woolfi jaoks 
seega peab kirjanik reaalsusele tähelepanu pöö-
rama ilma ennast identiteedimääratlustest häi-
rida laskmata. „Kui meile tahetakse jätta muljet, 
et kirjanik vahendab oma kogemust täieliku 
terviklusega, peab vaim olema tervikuna pärani 
lahti. Seal peab valitsema vabadus ja seal peab 
valitsema rahu.“ (Woolf 1997, 246)

Naised peavad kirjutama, kuid kui nad kirju-
tavad, siis ei tohi nad endast mõelda kui naistest; 
nad peavad lihtsalt olema nad ise, ja eelkõige 
peavad nad „mõtlema asjadele enestele“, see 
tähendab, pöörama tähelepanu „reaalsusele“, 
et „see leida, kokku koguda ja meile ülejäänu-
tele edasi anda“. Terav „sooteadlikkus“ takistab 
head kirjutamist, kuna see ei luba kirjanikul 
näha asju nende endina. „Iial pole ükski ajastu 
saanud olla nii lõikavalt sooteadlik kui meie 
oma“ (Woolf 1997, 240) ning selle tulemusena 
on nii mehed kui naised muutunud „sooliselt 
teadlikuks“, seda hea kirjanduse arvelt. Naised 
peavad kirjutama, aga nad ei saa kirjutada, kuna 
neil ei lubata nende sugu unustada. 

Pole seega ehk üllatav, et kriitikud on vahel 
pidanud Woolfi vaateid naistele ja kirjutami-

sele vasturääkivaks. Aga kui me rakendame 
Beauvoiri analüüsi Woolfi ideele, siis ei ole 
raske näha, et Woolf võitleb selle vastu, et ta 
ei peaks Beauvoiri dilemmaga silmitsi seistes 
pooli valima. Ta teeb suuri jõupingutusi, et ta 
ei peaks valima oma soo ja inimeseks olemise 
vahel, naiseks ja kirjanikuks olemise vahel, oma 
konkreetse kehastusmise viisi ja oma tunnetuse 
vahel, et kirjanikud peavad asjadele lähenema 
nii, nagu nad ise on. Millisele provokatsioonile 
ta vastab? Et tal ei lubatud murul kõndida?20 Et 
teda ei lubatud raamatukokku? Või lõpututele 
rünnakutele naiste vastu, mis pärinevad võikalt 
professor von X-ilt, „kes usinasti kirjutas oma 
monumentaalset teost pealkirjaga „Naissoo 
vaimne, moraalne ja füüsiline alaväärtuslik-
kus““ (Woolf 1997, 168)?

Kui Woolfi vaadetes on keerukaid kohti, 
siis on selleks tema väide, et alati on vale kir-
jutada nii, nagu oleks autor naine. Lõpuks on 
tema jaoks oht olla identifitseeritud põlatud 
kategooriaga, nimelt naiselikkusega, kohuta-
vam kui oht, et ta peab teesklema, et on täiesti 
sootu. Et ta seda tunneb, on kindlasti professor 
von X-i süü. Minu arvates, kui naise sugu tema 
maailmavaadet tugevasti markeerib, siis on see 
sama huvitav kui vastupidisel juhul. Lõpuks on 
eesmärgiks vältida reeglite paikapanemist, mis 
määratleksid, milline naise kirjatöö peab olema. 
Igal kirjanikul tuleb oma hääl ja oma nägemus 
leida. Vältimatult kirjutab naiskirjanik nagu 
naine, mitte nagu mingi keskmine naine, vaid 
nagu (väga spetsiifiline ja omanäoline) naine, 
kes ta on. 

Mis on kirjandus?
Jääb veel üks viimane küsimus. Miks peak-

sid naised kirjutama? Miks me peaksime kir-
jandusest hoolima? Woolfi jaoks tekib kirjan-
dus, kui inimene püüab reaalsusele tähelepanu 
pöörata nii ausalt ja tõetruult, kui ta suudab, 
ning proovib seda nägemust teistele edasi anda. 
Kui Lily Briscoe raamatus „Tuletorni juurde“ 
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viimaks oma maali valmis saab, lõpetab Woolf 
oma romaani, öeldes lihtsalt: „Ta oli oma näge-
muse saanud.“ 

Kirjandus on kultuuri arhiiv. Me pöör-
dume kirjanduse poole, et avastada, mis paneb 
teisi inimesi kannatama ja naerma, vihkama 
ja armastama, kuidas inimesed teistes riikides 
elavad ning kuidas mehed ja naised teistel aja-
looperioodidel elu kogesid. Teha naistest kirjan-
duse vallas teisejärgulised kodanikud tähendab 
sama, mis öelda, et naiste eksisteerimise ja maa-
ilmakogemused on vähem tähtsad kui meeste 
omad.

Romaan või luuletus või näidend või ka 
tegelikult teoreetiline essee on katse panna teisi 
nägema midagi, mis on kirjanikule väga tähtis. 
Inspireerituna ameerika filosoofist Stanley 
Cavellilist, tahan öelda, et kui kirjanik tutvus-
tab mingit tööd, siis ta tegelikult ütleb: „Seda 
näen mina. Kas ka teie näete seda?“ Selles žestis 
on lootust − mitte kindlust −, et ehk ka teised 
võivad hakata tema nägemust jagama, isegi kui 
ainult hetkeks.

See lootus teeb kirjaniku haavatavaks. Ta 
peab tahtma öelda, mida ta näeb, panustada 
kõik oma nägemusele ilma mingi garantiita, et 
teda mõistetakse. Kirjutamine tähendab taga-
silükkamise ja vääritimõistmisega riskimist. 
Sartre kirjutab (1988, ptk. 2), et kunstiteose 
loomine on maailmale kingi andmine, mida 
keegi pole küsinud. Kuid kui me ei julge olla 
helded, kui me ei julge jagada teistega seda, 
mida me näeme, siis on maailm sellest vaesem. 
Ja vahel saab keegi ka tegelikult asjast aru. Kui 
lugeja tunneb, et raamat tõesti kõnetab teda, siis 
tunneb ta ennast maailmas vähem üksikuna. 
Kirjandus pakub meile lootust, et me suudame 
üle saada skepsisest ja isoleeritusest. 

Tõlkinud Raili Marling
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Télérama, juuli, lk. 38‒39 (lk. 38).

3 „Kui feministlik teooria laseb ennast suunata küsi-
mustel, nagu, mis on naiste keel, kirjandus, stiil või 
kogemus, siis kust mujalt kui samast kesklaost, mis 
annab humanismile usu inimese universaalsesse 
tõesse, võtab feministlik teooria usu, et nende küsi-
muste vorm võimaldab neil jõuda tõeni?“ (Kamuf 
1990, 108) 

4 „Räägin nagu keegi, kes usub, et „meie, naised“ 
peame edasi töötama naiste huvides, kes on kir-
jutanud, kuna seda mitte teha tähendab unustuse 
taasautoriseerimist“ (lk. 113) [...] „Kui naisuurimus 
muutub soouurimuseks, siis pole naiste tõeline lõpp 
institutsioonis kaugel.“ (lk. 118, rõhutus originaalis) 
(Miller, 1990)

5 Kamufi panus, Kamuf and Miller (1990, 132). 
6 Milleri panus, Kamuf and Miller (1990, 124), rõhu-

tus originaalis.
7 „Minu arvates on absoluutselt vajalik võtta seisu-

koht essentsialismi diskursuse vastu. ... Kuid stra-
teegiliselt ei saa me seda teha. Isegi kui me räägime 
feministlikust praktikast või praktika eelistamisest 
teooriale, me universaliseerime − me mitte ainult 
ei üldista, vaid universaliseerime.“ (Gayatri Chak-
ravorty Spivak 1990a, 166, rõhutus originaalis) See 
1984. aastast päriev intervjuu taasavaldati raamatus 
„The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, 
Dialogues“ (Spivak 1990b). 

8 See intervjuu on samuti ilmunud Spivak, „Outside 
the Teaching Machine“ (1993b). Spivak tugevdab 
„strateegilise essentsialismi“ kriitikat järgmises 
intervjuus: „Interview with Gayatri Chakravorty 
Spivak: With Sara Danius and Stefan Jonsson“ 
(Spivak, 1993a). 

9 Olen mujal väitnud, et on lihtsalt vale uskuda, et 
sõna „naine“ kannab alati ja ilma eranditeta sama, 
konventsionaalset ja konservatiivset tähendust, sõl-
tumata sellest, kes räägib ja mis kontekstis, kuid ma 
ei keskendu sellele küsimusele siin pikemalt. Vt. 
„What Is  Woman?“, Toril Moi (2005). 

10 Eestikeelses tõlkes on esimene lause eksitavalt tõl-
gitud kui: „Mind on vahetevahel häirinud meeste 
väitlused abstraktstel teemadel“ ning olen selle tõlke 
parandanud. Muus järgin eestikeelset tõlget, kuid 
siiski parandan selles esinevad vead. Viited pärine-



Ariadne Lõng 1/2, 2015 162

vad: Simone de Beauvoir, „Teine sugupool“. Tlk. 
Mare Maurer ja Anu Tõnnov. Tallinn, Vagabund, 
1997, lk. 14–15. Selle tõlke probleemidele on tähe-
lepanu juhtinud nt. Marek Tamm. Tamm, Marek 
(1997). Miks on naine Teine? – Vikerkaar, nr. 12, lk. 
90–93. [Tõlkija märkus] 

11 Miskipärast on eestikeelses tõlkes siin mineviku-
vorm (tulnud), kuigi originaalis on tegu olevikuga. 
[Tõlkija märkus]

12 Eestikeelses tõlkes on välja jäetud sõna voilà ning 
samuti sõna „vangistus“ (‘l’enferment). [Tõlkija 
märkus]

13 Originaaltekst: Beauvoir (1986, 14–15). Arut-
len selle lõigu üle pikemalt oma essees „„I Am a 
Woman“: The Personal and the Philosophical“ (Moi 
2005, eriti lk. 201–226). 

14 „Harvard Names First Female President“, Associated 
Press, avaldatud ajalehes New York Times, 12. veeb-
ruar 2007. http://www.nytimes.com/aponline/us/
AP-Harvard-President.html?pagewanted=all

15 Vt. http://www.malenursemagazine.com/
16 Selle analüüsi mõju feministlikule võrdsuse ja erine-

vuse suhte teemalisele debatile tuleb edasi analüü-
sida mujal. 

17 Tegelikult on nii Butler kui ka Beauvoir soostereo-
tüüpide vastu. 1999. aastal, vaadates tagasi oma raa-
matule „Gender Trouble“, kirjutab Butler: „Järjepi-
dev katse selles tekstis sotsiaalset sugu „ebaloomuli-
kustada“ (denaturalize) tuleb minu meelest tugevast 
soovist nii astuda vastu normatiivsele vägivallale, 
millele vihjavad ideaalsed bioloogilise soo morfo-
loogiad, kui ka välja juurida üldlevinud eeldusi loo-
muliku ja eeldatava heteroseksuaalsuse kohta, mille 
aluseks on igapäevased või akadeemilised seksuaal-
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tikasse juurdunud angloameerika feminismi 
ning teoreetiliselt peene, kuid poliitikakauge 
prantsuse teooria vahel. Moi on kriitiline kõigi 
tutvustatud autorite suhtes, kuid tema käsitlus 
toetub sellele lihtsustavale binaarsele mudelile. 
Ei piirdu ju prantsuse teooria vaid poststruktu-
ralismi ja psühhoanalüüsiga (või Irigaray, Kris-
teva ja Cixous’ tööga, kuigi see mulje ülevaateid 
lugedes tihti tekib, kriitikat vt. nt. Delphy 2000) 
ega ole kogu ingliskeelse feminismi juured 
humanismis (kui mõelda nt. Gayatri Spivakile, 
tekstis vaid möödaminnes mainitud teoreeti-
kule). Kahjuks aga kohtame seda vastandust 
tänase päevani (nt. Hekman 2015). Oluline oli 
aga Moi raamatu ajastus: teise laine feminismist 
välja kasvanud angloameerika feministlik krii-
tika astus just 1980. aastate algul dialoogi abst-
raktse prantsuse poststrukturalistiku teooriaga 
ning Moi avas selle põneva, aga samas ka pineva 
kohtumise osapoolte argumente tasakaalukalt 
ning arusaadavalt. Mingis mõttes on tegu oma 
ajastu produktiga ning tänasele lugejale torkab 
silma postkoloniaalse, afroameerika või lesbi-
lise kriitika väljajätmine. Kuid tõik, et seda teost 
leiab jätkuvalt kursuste kohustusliku kirjanduse 
nimestikest, näitab sarnaste lugejasõbralike tut-
vustuste nappust. 

Moi on aastaid tegelenud Simone de Beau-
voiri filosoofia, ilukirjanduse ja ideede analüü-
siga, mille tulemuseks on raamatud „Simone 
de Beauvoir: The Making of an Intellectual 
Woman“ (’Simone de Beauvoir: intellektuaal-
seks naiseks saamine’) (1994) ja de Beauvoi-
rile on pühendatud ka rida esseid kogumikus 
„What Is a Woman? And Other Essays“ (’Mis on 
naine? Ja teised esseed’) (1999). Lisaks sellele on 
Moi toimetanud antoloogiaid, mis tutvustavad 
prantsuse feminismi erinevaid aspekte: „The 
Kristeva Reader“ (’Kristeva lugemik’) (1986) ja 
„French Feminist Thought“ (’Prantsuse femi-
nistlik teooria’) (1987). Tema raamat „Henrik 
Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Thea-
ter, Philosophy“ (’Henrik Ibsen ja modernism 
sünd: kunst, teater, filosoofia’) (2006) võitis 

Toril Moi, feminist ja 
kirjandusteadlane

Raili Marling

Toril Moi kuulub feministliku teooria 
klassikute hulka. Ta on kirjanduse ja 
romanistika professor Duke’i Ülikoolis, 

mis oli 1980. aastatel üks olulisemaid kirjandus-
teooriaga tegelevaid keskusi USAs (seal töötasid 
kriitilise teooria klassikutest Stanley Fish ja Eve 
Kosofsky Sedgwick, tänaseni on selle õppejõu-
dude hulgas Fredric Jameson). Kitsamalt on 
Moi akadeemilisteks huvialadeks feministlik 
teooria ja naiskirjandus; kirjanduse, filosoofia 
ja esteetika kokkupuutepunktid ning tavakeele 
filosoofia Wittgensteini, Cavelli and Austini tra-
ditsioonis. Tema juured on Norras (oma dokto-
ritöö kaitses ta 1985. aastal Bergeni ülikoolis), 
kuid oma mõjukaimad tööd on ta kirjutanud 
inglise keeles.

Moi ehk tuntuim teos on feministliku teoo-
ria koolkondi avav „Sexual/Textual Politics: 
Feminist Literary Theory“ (’Seksuaalne/teks-
tuaalne poliitika: feministlik kirjandusteoo-
ria’) (1985). Kuigi raamatu pealkirjas on sõna 
„kirjandus“, vaatleb see laiemalt feministlikku 
teooriat. See teos oli esimene süstemaatiline 
ingliskeelne ülevaade feministliku kriitika ja 
teooria sildi all praktiseeritavast teadustööst 
inglise ja prantsuse keeles. See populariseeris ka 
kauaks kriitilises kontekstis püsima jäänud vas-
tandust humanismi ja võrdõiguslikkuse polii-
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2007. aastal mõjukaima inglise keelt kõnelevate 
maade kirjandusteadlasi ühendava organisat-
siooni Modern Language Associationi (’nüü-
diskeelte assotsiatsiooni’) võrdleva kirjandus-
teaduse auhinna. Moi on jätkuvalt teaduslikult 
aktiivne: tal on valmimas raamat Wittgensteini 
ja kirjandusteaduse teemal.  Lisaks akadeemi-
listele kirjatöödele on ta olnud ka aktiivne pub-
litsistikas: ta kirjutab sageli naiste, feminismi ja 
keele ning kultuuri teemadel Norra ajalehtedes 
ning on nädalalehe Morgenbladet kolumnist.

Käesolevas numbris avaldatud tõlge pole 
Moi esimene teksti eesti keeles: varem on 
Ariadne Lõng avaldanud Moi tuntud essee 
„Feministlik, naissoost, naiselik“ (2000) (essee 
põhineb ühel varasemal, 1986. aastal inglise 
keeles avaldatud tekstil ning selle ingliskeelne 
variant ilmus 1989). Selles avab Moi nende 
kolme feministliku teooria võtmemõiste sisu, 
näidates mõiste „naiselik“ kultuuriliselt toode-
tud marginaalsust patriarhaalses ühiskonnas. 
Essee on dialoogis feministliku kriitika ühe 
algataja, Elaine Showalteri (1977) tööga ning 
selles peegeldub Moi töödes olulist rolli mängiv 
essentsialismikriitika.

Moi teaduslikku tööd on läbi aegade ise-
loomustanud oskus avada keerukaid teemasid 
arusaadavalt ning ilma liigsesse žargooni lasku-
mata, kuid samas oskuslikult lõimides filosoo-
fiat ja kirjandusteadust, kumbagi teisele taanda-
mata. 2006. aastal antud intervjuus sõnab ta: 

Minu kohustus on kirjutada nii selgesti, 
kui suudan. Ehk seetõttu, et olen liikunud 
erinevate riikide vahel ning olen pidanud 
õppima kirjutama võõrkeeles, huvitab mind 
väga selgelt kirjutamine ning püüd midagi 
edasi anda mõistliku läbipaistvusega, et 
võimaldada inimestel aru saada, mida ma 
arvan, et ma ütlen. See ei tähenda, et ma 
tahan sundida neid endaga nõustuma, kuid 
mulle on oluline vältida sedalaadi vääriti-
mõistmisi, mille toob kaasa hooletu kirjuta-
mine. (Williams 2006)

Sellest ideaalist lähtudes on Moi teinud 
hindamatut tööd feministliku teooria nüans-
side avamises. Ilukirjandus ja teooria eksistee-
rivad reaalses maailmas ning uurijad ei tohi 
seda unustada, kui nad soovivad kõnetada ka 
mitteakadeemilist lugejat. Moid huvitab sek-
suaalerinevus mitte ainult tekstilisel, vaid ka 
institutsionaalsel tasandil. Just Moi oskus luua 
sildu feministliku teooria ja feministliku akti-
vismi vahele on üheks põhjuseks, miks tema 
tekstid nii mõjukad on olnud. Ta kirjutas sellest 
oma varastes ingliskeelsetes esseedes: juba 1988. 
a. kritiseerib ta depolitiseeritud feministlikke 
teoreetikuid (Moi 1988, 4). Sel aastalgi on Moi 
sõnavõttudest läbi kumamas mure, kas femi-
nistlik teooria pole tänapäeval liiga abstraktne, 
et kõnetada tavalisi naisi ja nende muresid või 
ka täita feminismi enda eesmärke. 

Sellest murest kantud on ka käesolev artik-
kel. Kuigi selle fookuseks on kirjanduse uuri-
mine, on Moi peamiseks küsimuseks feminist-
liku teooria muutumine teoreetiliseks ekvilib-
ristikaks, mis keskendub üha enam keele ja dis-
kursuse varjatumatele detailidele ning ei söanda 
pöörata tähelepanu naistele kui grupile, nende 
muredele, aga ka nende loomingule. Feminist-
liku kirjandus- ja ühiskonnakriitika vahedust 
on mingil määral summutanud (poststruktu-
ralistlik) feministlik teooria, kui väga lihtsusta-
tult väljenduda (siinkohal tuleb rõhutada, et see 
lihtsustus ei tulene Moilt, kes on aga kriitiline 
paljude postsrukuralismi aspektide, sh. keele 
mõtestamise suhtes (viimase kohta vt. nt. Moi 
2009)). 

Sellisena asetub Moi kirjandusteaduslik 
essee laiemale feministliku debati väljale. Mure 
poststrukturalistliku teooria ja feministliku 
poliitika sobitamatuse pärast oli eriti terav 1990. 
aastate algul, mil poststrukturalismist oli saanud 
(ingliskeelses) akadeemias domineeriv vaate-
nurk ning sellega koos muutus valdavaks val-
gustusaja liberaalse mõtte, mis on ka feminismi 
lähtekohaks, kritiseerimine. Poststrukturalism 
kui silt tähistab väga mitmekesist intellektuaal-
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set liikumist, mille eripalgelisi mõtlejaid iseloo-
mustab suurte narratiivide, dualistliku mõtle-
mise ja võimuhierarhiate dekonstrueerimine. 
Poststrukturalism paelus ka paljusid feministe, 
sest võimaldas väljakutse esitada binaarsele soo-
lisele võimusüsteemile. Judith Butleri epohhi-
loov teos „Gender Trouble“ (’Sekeldused sooga’) 
postuleeris, et sugu pole mitte stabiilne omadus, 
vaid esitus, mida me iga päev sotsiaalsete nor-
mide loodud raamistikus taastoodame. Butleri 
töö küsimärgistas võimaluse rääkida naistest 
kui universaalsest kategooriast ning asetas selle 
sõna jutumärkidesse kui diskursiivse konstrukt-
siooni. 

See intellektuaalne sekkumine juhtis küll 
väga vajalikku kriitilist tähelepanu meie poolt 
kasutatavate mõistete konstrueeritusele ja iden-
titeedi ebastabiilsusele, kuid ka, nagu erinevad 
Butleri kriitikud välja tõid, tegi väga raskeks 
feministliku poliitika arendamise. Kui me vaid-
lustame kategooria „naine“, siis kuidas saame 
samal ajal tegelda naiste õiguste edendamisega 
(vt. lähemalt nt. Hekman 2015, 161–162)? Selle 
debati üks tuntud näiteid, Linda Nicholsoni 
(1995, e.k. 2006) toimetatud raamat „Feminist-
likud vaidlused“, milles omavahel vahetavad 
mõtteid Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy 
Fraser ja Seyla Benhabib, on kättesaadav ka eesti 
keeles. Butler küsimärgistas naiste kui ühiskon-
nagrupi valiidsuse ja seega kaudselt ka femi-
nistliku ühiskondliku projekti selle tavapärases 
tähenduses. Butleri alternatiiviks on „naise“ 
kategooria destabiliseerimine soosüsteemi 
õõnestavate individuaalsete aktide kaudu ning 
see tundus paljudele feministlikele kriitikutele 
ja aktivistidele naiivsena.

Filosoof Martha Nussbaum (1999) sõnastab 
selle kriitika järgmiselt: 

Butlerlik feminism on mitmel moel 
kergem kui vana feminism. See ütleb pal-
judele andekatele noortele naistele, et nad 
ei pea tegelema seaduste küsimärgistamise, 
näljaste toitmise või võimu ründamisega, 
kasutades teooriat paarisrakendis mate-

riaalse poliitikaga. Nad saavad poliitikaga 
tegelda oma ülikoolide turvalises keskkon-
nas, jäädes sümboolsele tasandile, tehes 
võimu suunas vastuhakkavaid liigutusi 
kõne ja žestide kaudu. […] Kuid see julgus 
jääb pelgalt žestide tasandile. […] Näljased 
naised ei saa sellest kõhtu täis, vägivalla 
all kannatavad naised ei saa sellelt kaitset, 
vägistatud naised ei leia sellest õigust, geid 
ja lesbid ei saavuta selle kaudu seaduskaitset.

Butler on üks olulisemaid 20. saj. lõpu teo-
reetikuid ning tema ideed on keerulisemad ning 
nüansseeritumad kui kriitikud möönavad, kuid 
Butleri mõtteaparatuuri lahtipakkimine pole 
käesoleva lühikese teksti eesmärk (Butleri kohta 
eesti keeles vt. nt. Laanes 2009). Tema tööd aga 
on heaks näiteks poststrukturalismi keskendu-
misest keelele ja diskursusele, mitte kehadele 
ja sotsiaalsele kontekstile ning eelkõige teoree-
tikute poolt kasutatavast keerukast žargoonist, 
mistõttu nende tekstid jäävad mittespetsialistile 
kättesaamatuks. 

Kuigi Moi on teoreetik, kannustab mure 
teooria suundumuste pärast ka tema esseed. 
Tegu pole ainult rangelt kirjandusteadlastele 
suunatud tekstiga, sest feministlik kirjandus-
analüüs on feministliku mõtte arengus keskset 
rolli mänginud. Just kirjanduse (aga ka kunsti) 
kaudu juhtisid feministlikud kriitikud tähele-
panu naiste ja sooerinevuse ideologiseeritud 
kujutamisviisidele ning arendasid selle pinnalt 
välja oma kriitilise tööriistakasti. Naiste kuju-
tuste uurimise eesmärgiks oli naiste ühiskond-
liku positsiooni kritiseerimine ja muutmine. 
Naiskirjutuse uurimise hääbumise küsimus on 
oluline soouuringutele laiemalt, sest selle taga 
on muutunud arusaam nii feministliku tegevuse 
objektist kui ka meetoditest. 1990. aastateks lää-
neriikides normatiivseks muutunud (poststruk-
turalistlik) kõrgteooria tegi naiskirjanike uuri-
mise ebapopulaarsemaks, sest uurijad ei soo-
vinud ennast enam seondada n.-ö. vanamood-
saks kuulutatud arusaamaga naistest kui ühtsest 
kategooriast, mis näis kui mitte essentsialistlik, 
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siis vähemalt naiivne. Olulisem oli näidata oma 
teadlikkust poststrukturalismist, dekonstrukt-
sioonist, psühhoanalüüsist, tänapäevases kon-
tekstis ehk afektiteooriast või posthumanismist. 
Teooria tasandile jäämine aga eemaldas femi-
nistlikud teoreetikud tegelikest ühiskondlikest 
probleemidest või ka kirjandustekstidest. Selle 
tulemusena aga ongi feministlikus kriitikas 
tekkinud auk naiskirjutusele ja selle esteetikale 
pühendatud tekstides. Moi kutsub üles sellest 
hirmust üle saama ja taas tõsiselt naiste kirjuta-
tud kirjandusele tähelepanu pöörama.

Tema essee ehk kõige olulisem strateegi-
line manööver on kummutada kriitika, et sõna 
„naine“ kasutamine on essentsialistlik. Minnes 
tagasi Simone de Beauvoiri tekstide juurde, 
näitab ta, kuidas naismõtlejatel ja -autoritel ei 
ole vabadust kirjutada lihtsalt sootu inimesena, 
erinevalt meesmõtlejatest ja -autoritest. Naine 
räägib või kirjutab alati kui keegi, kes on juba 
soosüsteemis naisena määratletud. Seda silti ei 
pane naiskirjanikule feministlik uurija, kes tema 
tööga tegeleb, ning selle sildi ignoreerimine 
võtab meilt võimaluse kriitiliselt suhestuda 
meid ümbritsevate soolistatud ideoloogiatega. 

Tänapäevases teoorias on poststruktura-
lism vaikimisi taustsüsteemiks, kuid viimasel 
kümnendil on ka üha enam kritiseeritud selle 
negatiivsust ja kahtluse hermeneutikat, nt. 
hetkel väga populaarses afektiteoorias (vt. nt. 
Sedgwick 2003). Mis pole aga muutunud, on 
ka enamiku nende kriitikute tööde ülim abst-
raktsus ja retooriline läbipaistmatus. Eesti kon-
tekstis ei saa rääkida feministliku teooria liigsest 
abstraktsusest ning ka poststrukturalistlikke 
lähenemisi kasutavad meil tänapäeval läbivalt 
suhteliselt vähesed uurijad. Samas aga on ehk 
just selles olukorras konstruktiivne reflekteerida 
teooria ja praktika ning meie poolt kasutatava 
keele üle. Ka naiskirjanduse ja naiskirjutuse 
analüüse võiks meil olla enam.  
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Euroopa perifeeriasse sattumise ning sellest 
tuleneva pealesunnitud migratsiooni, ümber-
asustamise ja postsotsialistlikke inimesi ja eriti 
naisi tabanud sotsiaalse staatuse kaotamise tõttu 
osa oma põhiõigustest ja vabadustest. 

„Tagasimineku“ mudel on nostalgiline ning 
võib postsotsialistlikus kontekstis võtta erine-
vaid vorme alates tagasiminekust patriarhaal-
sete sümbolite juurde, kus naisi kasutatakse 
rahvuse sümboolseks tähistamiseks, kuid ainult 
sobivaks peetavates ja piiratud rollides, kuni 
tagasipöördumiseni sotsialismi- ja koloniaal-
suseelse feministliku mõtlemise ja tegutsemise 
juurde ning lõpuks idealiseeritud sotsialistlike 
soodiskursuste nostalgilise elustamise vormi-
deni. Sellise nostalgia juured on tihti kaugus-
efektis: mida enam aega läheb mööda nõuko-
gude okupatsioonist, seda vähem terav tundub 
see konkreetne ajalooline kogemus pikas eelne-
vate alanduste ja kaotuste, täitmata lubaduste 
ja pettumuste reas, mille tulemuseks võib taas 
olla mineviku lihtsustamine, kuni sellest saab 
monosemantiline illustratsioon, eriti minevik 
oma alandavate ja hävitavate toonidega. Täna-
päeval on inimestele olulisemad raskused, mida 
tekitab vajadus jääda ellu neoliberalismi pool-
perifeerias ja sageli neokoloniaalsetes suhetes 
läänega kui museaalne nõukogude pärand, 
mida võidakse samastada lapsepõlvenostal-
giaga. Nagu Aniko Imre märgib, „postkommu-
nistlikus piirkonnas on nostalgia … muutunud  
kriitiliselt oluliseks vahendiks, mille abil lastakse 
valla kaua allasurutud emotsioone ja fantaasiad 
ning töödeldakse kommunistlikke mälestusi, 
mis segunevad ja suhestuvad globaalsemate, 
tarbimiskesksete fantaasiatega, mille on kaasa 
toonud üleilmne meediakultuur“ (2009, 75).  

„Nullist alustamine“ on radikaalne ning 
veelgi progressiusksem varasema kogemuse ja 
teadmise kustutamine ning jõuline ainukese 
lubatud, s.t. lääne peavoolufeminismi, ideede 
pealesurumine endisele Teisele Maailmale, mis 
seejärel pannakse igaveseks püüdma läänele 
järele jõuda ning jääma alati sellele marginaal-

Ebakõlas hääled femi-
nistlikus kooris: 
postsotsialistlik 
feminism „tagasi-
mineku“, „nullist 
alustamise“ ja „ida-
järgse“ taaseksistee-
rimise vahel1 

Madina Tlostanova

Pealkirjas pakutud kolm võimalust pole 
kindlasti ainukesed võimalikud post-
sotsialistlike feminismide trajektoorid. 

Kuid need on näited kõige levinumatest valiku-
test, mis pöörlevad progressiusu ja sellevastaste 
reaktsioonide ümber, rahvuse ülesehitamise ja 
naiste rolli ümber selles protsessis ning samuti 
laiemate geopoliitiliste nihete ümber, mis on 
sageli asetanud postsotsialistlike riikide naised 
ebasoodsasse olukorda. Naised saavad koos 
oma värskelt iseseisvate riikidega poliitilise 
iseseisvuse, kuid samal ajal kaotavad neolibe-
raalse globaliseerumise, postsotsialistliku Ida-

1 Artikkel on laiendatud variant Madina Tlostanova 
ettekandest Võrdõigusvoliniku kantselei korralda-
tud konverentsil „Saatused ja staatused: soolisuse 
mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“, mis toimus 
Tallinnas 1.−2. juunil 2015. aastal. 
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seks. Kolmas võimalus, mida olen esialgselt 
nimetanud „idajärgseks taaseksisteerimiseks“, 
näitab tahtmist heita progressivistlik lähene-
mine kõrvale või vähemalt seda küsimärgistada. 
Idajärgsus viitab siinkohal mitte niipalju ajale 
pärast sotsialismi kui ruumile ja inimestele, kes 
kannavad oma veres mitme aastakümne koge-
must olla häbimärgistatud „ida“ sildiga ning kes 
endiselt elavad selles sümboolses idas. Me ärka-
sime ühel päeval üles ning avastasime ennast 
„post-“situatsioonist: me ärkasime uude mit-
mese sõltuvuse tegelikkusesse ning vaimsesse, 
kui mitte majanduslikku ja sotsiaalsesse alluta-
tusse, nähtamatusse laiema maailma jaoks ning 
jätkuvatesse valitsevate diskursuste poolsesse 
vaigistamise ja trivialiseerimise vormidesse, 
meie elude suurenevasse ebaolulisusesse, ole-
mise, mõtlemise ja tajumise sfääride keerukasse 
koloniseerimisse, mis on jätkunud ka pärast 
dekoloniseerimist ning jõudsalt kasvanud 
pärast formaalset desovetiseerimist. Erinevatel 
põhjustel ja erinevatel aegadel on mõned meist 
keeldunud nullist alustamast ning teinud valiku 
hakata ehitama omaenda taaseksisteerimise 
mudeleid, mis eralduvad tavalisest progressi-
loogikast. Taaseksisteerimine on Adolfo Albán 
Achintest (2009) lähtudes samm negatiivsest ja 
sageli vägivaldsest vastuhakumudelist positiivse 
alternatiivse reaalsuse, elumaailmade ja tunne-
tuse (taas)loomise suunas.

Sotsialistliku maailma üleöö lammutamine 
1990. aastate alguses tõi kaasa tüüpilise lääne 
arusaama mõistest „postsovetlik“ kui ainult aja-
lisest määratlusest ja mitte ruumist, mis järgis 
modernsuse üldist loogikat, koos selle tavapä-
rase tehtega, mis tõlkis geograafia kronoloo-
giaks, määrates sellega terved inimrühmad, kes 
elasid mitte-Euroopa ja mitte-Lääne ruumis 
teistesse aegadesse või pigem positsioneerides 
neid väljapoole ainukest sanktsioneeritud aja-
kulgu. Samal ajal küsimärgistatakse üha radi-
kaalsemalt kontseptsiooni „postsotsialistik“ 
enda valiidsust, millega käivad kaasas kasva-
vad hajumistendentsid, mis asustavad endised 

sotsialistlikud subjektid erinevate vektorite 
järgi ja erinevatesse liitudesse kuulumise alusel 
ümber uues maailmakorras, milles ebakindel 
sotsialistlik poolperifeeria libiseb kiirelt kroo-
nilisse perifeersesse olukorda. Keerukas post-
sotsialistlik tunnetus sisaldab endas esialgset 
eufooriat, et postsotsialistlikud riigid naasevad 
Euroopa rüppe, ning varsti oma teisejärgulise 
staatuse avastamist, Euroopasse mittekuuluvate 
endiste nõukogude kolooniate traditsioonilise-
malt subalternset postkoloniaalset saatust ning 
impeeriumijärgse Venemaa kibestunud lüüa-
saamistunnet, mis on tänaseks muutunud oht-
likuks imperialistlikuks revanšismiks. 

Paljud arutlused postsotsialistliku seisundi 
ja kriitika üle keerlevad ümber progressivistliku 
idee, et on vaja tehnoloogilises, episteemilises ja 
muus mõttes läänele järele jõuda. See arengu-
keskne nöökimine tuleb dekonstrueerida.  Post-
sotsialistlikku diskursust pole legitimiseeritud 
mujal kui läänest tulevates maiskonnauuringu-
tes ning hiljem poolperifeerias, toetudes lääne 
grantidele. Varasemad teadmiste trajektoorid 
kustutati ning teadlased, kes soovisid liituda 
üleilmse teadmisloomega, said võimaluse alus-
tada nullist, eirates nii varasemat üldist nõuko-
gude kogemust ja teadmist kui midagi aegunut 
ja ideoloogiliselt rikutut ning samuti omaenda 
kohalikke ajalugusid ja mõttegenealoogiat või 
pigem seda, mis sellest oli järele jäänud pärast 
pealesunnitud nõukogude moderniseerumist.

Seda, mida meilt nõuti, saab kirjeldada kahe 
tuttava võimalusega: orientalistlik kustutamine 
või progressivistlik omastamine. Väheste eran-
ditega vaadeldi postsovetlikku kui Ameerika 
indiaanlasi, keda nähakse kui kaduvat rassi, kes 
paratamatult hääbub või sulandub globaalsesse 
lõunasse. Postsotsialistlikke Ida-Euroopa maid 
vaadeldi pigem progressivistlikult kui orien-
talistlikult, s.t. neid peeti reformitavateks ning 
lõpptulemusena Euroopasse assimileeritava-
teks, kuigi selles protsessis säilis kustutamatu 
erinevuse tunne. Postsotsialistlikule teisele anti 
võimalus kriitikavabalt vastu võtta eksisteeriv 
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maailmahierarhia, kus kõigile määratakse täpne 
koht, mida ei küsimärgistata. Isegi rahulole-
matus selle kohaga, modernsuse poolt loo-
mulikustatud kivistunud inimtaksonoomiaga 
toob kaasa hirmu, et inimene kaotab oma 
üsna ebakindla koha ning et teda seondatakse 
nendega, kes asuvad isegi madalamal, nagu 
tänane globaalne lõuna. Kahe aastakümne 
järel on selle tulemuseks omapärane postko-
loniaalne kompleks ja isegi Euroopa-sisene 
mood, kus postsotsialistlikud isikud hakkasid 
võrdlema oma situatsiooni endise Kolmanda 
Maailma omaga ning vaatlema tuumik-
Euroopat võõrasemana. 

Oluliseks stiimuliks, mis pani postsotsia-
listlikud teised kriitiliselt analüüsima paral-
leele enda ja postkoloniaalse maailma koge-
muse vahel, oli meie ühise uue koloniaalse 
saatuse adumine, mis tegi postsotsialistlikust 
maailmast postkoloniaalse kaksiku – mitte 
eraldi impeeriumi, vaid globaalse koloniaal-
suse maailmas. Globaalne koloniaalsus erineb 
ajaloolisest kolonialismi kontseptsioonist. See 
defineerib erinevate sõltuvusjärgsete koge-
muste ühisjooned. Kuid kuidas mõista eksis-
teerivaid ristumisi apartheidijärgse, diktatuu-
rijärgse, postkoloniaalse, postfordistliku ja 
postsotsialistliku vahel? Need ristumised tule-
nevad modernsuse enda olemusest, kuid nad 
ei ole alati probleemitult seotud selle tume-
dama koloniaalse poolega. On väga oluline 
mitte tõmbuda oma kohaliku rõhumise koge-
muse vaatenurka, vaid luua tingimused alter-
globaalseks visiooniks ja transversaalseteks 
koalitsioonideks, et võidelda kõigi modern-
sete/koloniaalsete sõltuvusvormide vastu.

Postsotsialistlikul maailmal on olnud glo-
baalse koloniaalsuse sees oma trajektoor. See 
polnud kaugeltki ühesuunaline või järjepidev, 
kuna endiseid sotsialistlikke riike on proovile 
pandud kadumise, kustutamise, laialipillu-
tamise ja omapärase tagasituleku äraspidise 
mustri järgi, mis on meist teinud heidikud nii 
globaalses põhjas (võitjad) kui ka globaalses 

lõunas (mille suured vasakpoolsed osad olid 
pettunud sotsialistliku modernsuse luhtumi-
ses). See õnnetu loogika esineb selgelt erine-
vates valdkondades, kaasa arvatud feminis-
mis, ning laiemalt teadmiste loomises, millest 
postsotsialistlik subjekt on sisuliselt välja hei-
detud. See trajektoor on vastupidine tavalisele 
loogikale, mille järgi mitte-läänemaailm astub 
aeglaselt ratsionaalsuse ruumi. Postsovetliku 
kaasuse puhul oli nihe vastupidine, Teisest 
Maailmast globaalsesse lõunasse või imeli-
kule vaese põhja eikellegimaale, mis keeldub 
ennast samastamast vaese lõunaga ning millel 
lisaks sellele on oma lõuna ja ida – postsovet-
likud postkoloniaalsed alad.

Erinevalt Francis Fukuyama kurikuul-
sast ajaloo lõpu tõlgendusest (1992) võttis 
Boris Groys oma idee sellest radikaalsest ja 
apokalüptilisest kulminatsioonist kokku kui 
sotsialistliku projekti tuumast: „Postkom-
munistlik subjekt teeb läbi sama teekonna, 
mida kirjeldab kultuuriuuringute domineeriv 
diskursus − kuid ta teeb selle teekonna läbi 
vastassuunas, mitte minevikust tulevikku, 
vaid tulevikust minevikku; ajaloo lõpust … 
tagasi ajaloolisse aega. Postkommunistlikku 
elu elatakse tagurpidi, liikudes aja kulgemi-
sele vastassuunas.“  (2008, 155) Groys tahab 
rõhutada, et kommunistlik modernsus läks 
maailma ajaloo käiguga vastupidises suunas, 
et ta ületas seda teatud mõttes. Kui see projekt 
luhtus, siis sunniti meid kõiki tulema tagasi 
tavalise kindlaksmääratud ajaloo kulgemise, 
kiiruse ja, mis kõige tähtsam, suuna juurde 
ning maskeeritud, kuid siiski äratuntava 
pehme, mitte radikaalse sotsialistliku progres-
sivismi juurde. Ning seda tõlgendasid paljud 
inimesed tagasiliikumisena. See kehib eriti 
sotsialistlike naiste kohta, kes olid ühed esi-
mesed, kes kogesid valusaid tagasilööke, liiku-
des problemaatilise nõukogude soosüsteemi 
juurest otsese ja julma neoliberalismi viletsuse 
juurde, mis on segatud neotraditsionalistlike 
uuestisündidega, mis sageli kustutavad isegi 
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ajakirjad ja teised sarnased organisatsioonid. 
Reeglina ühendas neid soolisi initsiatiive 
toetumine Uue Naise ideaalidele ning neid 
vaadeldi kui rahvuslike vabastusliikumiste, 
rahvuslike identiteetide ja rahvusteadvuse 
olulist osa.  On tõsi, et naisi neis liikumistes 
sageli instrumentaliseeriti ning varakult tek-
kisid teatud pinged feministlike eesmärkide ja 
rahvus(like) diskursuste vahele. Kuid siin on 
oluline, et selleks ajaks, kui Nõukogude Liit 
oma rahvuslikud perifeeriad okupeeris või 
taasokupeeris, olid kohalikud feministlikud 
liikumised eksisteerinud juba mõnda aega 
ning bolševikel tuli need varasemad tradit-
sioonid kustutada, et kehtestada oma modern-
suse vorm, samamoodi nagu toimub nüüd, 
kui endises Teises Maailmas neoliberaalset 
modernsust kehtestatakse. Me ei räägi siin 
mingitest kohalikest autentsetest soosüstee-
midest, mille nõukogude võim purustas (nagu 
seda vahel juhtub, nt. Briti impeeriumi suhe-
tes oma Aafrika kolooniatega). Meil on tegu 
keerukama situatsiooniga, milles igasuguseid 
kohalikke soomudeleid juba olid mõjutanud 
võitlused ja dialoogid modernsusega selle eri-
nevates, enam või vähem autentsetes vormi-
des − alates Saksamaa või Rootsi mõjust kuni 
keerukate suheteni Vene impeeriumiga. Olu-
liseks mõjuriks oli siin fakt, et enamik tule-
vastest sotsialistlikest riikidest olid ühel või 
teisel moel erinevate, peamiselt teisejärguliste 
impeeriumite, nagu nt. Ottomani sultaniriigi, 
Vene impeeriumi, Habsburgi impeeriumi 
koloniaalvaldused (Tlostanova 2003). Nõu-
kogude-eelsete initsiatiivide panoraami hulka 
kuulusid mitmed Balti riikide naisliikumised, 
slaavi riikide ja provintside tekkivad feminis-
mid, jadiidide (moslemi reformaatorite) lii-
kumised, millest mitmed keskendusid naiste 
õigustele, haridusele, tervishoiule ja repro-
duktiivõigustele. Kuid kõik need fenomenid 
hävitas ja katkestas vägivaldse riigisotsialist-
liku modernsuse saabumine. Tihti kasutasid 
bolševikud manipuleerivalt kohalikke initsia-

kõige väiksemad ja napimad sotsialismiaja 
eelised. Seega väidab Lilijana Burcar (2012, 
108), et „niinimetatud üleminek sotsialismist 
kapitalismi on eufemism tagasilanguse tähis-
tamiseks. See tähistab oluliste sotsiaal-majan-
duslike õiguste kokkutõmbamist, mis mõjutab 
naisi teistmoodi kui mehi. Kapitalistlike ühis-
kondlike suhete taaskehtestamine toetus taas-
patriarhialiseerumise protsessidele, mis on 
kõige selgemini näha sotsialistliku hoolekan-
desüsteemi lammutamises“. Tõesti, kasutades 
Neil Lazaruse (2012, 121) sõnu, meie vabasta-
mine „„tegelikult eksisteerivast“ sotsialismist 
on olnud vabastamine „tegelikult eksisteeriva“ 
kapitalismi maailmasüsteemi“ sisse. 

Vastupidiselt enamikule postkoloniaalse-
tele maadele, mis pole katkestanud oma eda-
siliikumist mööda progressivistlikku trajek-
toori, soovitati nõukogude inimestele unus-
tada meie modernsuse versioon koos selle 
soosüsteemiga ning alustada nullist kellegi 
teise − lääne ja neoliberaalse − modernsuse 
paradigma järgi. Ma ei arva loomulikult, et me 
oleksime jaganud sotsialistliku modernsuse 
ideaale või et me oleksime olnud selle loojad. 
Vastupidi, enamik inimesi, kes sattusid nõu-
kogude võimu alla, olid selle ohvrid, kes pidid 
ennast nõukogude modernsusesse ümber 
kujundama, et ellu jääda. Kuid see julm ja pal-
judel juhtudel koloniaalne pealesunnitud sot-
sialismi vorm kestis mitmeid aastakümneid, 
jättes oma armid, oma jäljed meisse, kollek-
tiivsetesse mälestustesse, mille suhtes mõned 
inimesed on nostalgilised ja mida teised 
hukka mõistavad. Kuid ükskõik kuidas me ei 
tõlgendaks jagatud minevikku, ei suuda me 
ega tahagi seda unustada ega selle kogemust 
kustutada, teeseldes, et me oleme või käitume 
kui allutatud (subalterns), kes alles hakkavad 
kõnelema õppima.

Paljudel postsotsialistlikel maadel, kaasa 
arvatud väljaspool Euroopat, olid enne bolše-
vike võimuletulekut vähemalt paar aastaküm-
met omad kohalikud naisliikumised, ühingud, 
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kune iseseisva riigi kogemus ning oma põhi-
seadused, mis paljudel juhtudel tagasid naiste 
õigused ja võrdsuse (Thorborg 2002). Sellistel 
juhtudel oli nõukogude versioon selge ja ilmne 
tagasiminek, mis nende maade jaoks õnneks ei 
kestnud liiga kaua, kuigi oli äärmiselt julm ja 
verine. On oluline neid asümmeetriaid meeles 
pidada, kui reflekteerime kriitiliselt oma jagatud 
postsotsialistliku kogemuse üle.  

Pärast NSVL-i kokkuvarisemist jagati laiali 
ja korraldati ümber palju teadusgrante ning 
haridus- ja teadusprogramme, lähtudes erine-
vatest geopoliitilistest jaotustest, mis sobisid 
paremini uue olukorraga, ning akadeemilise 
töö ümberkorraldamine mõjutas kohe nais- ja 
soouuringuid ning enam või vähem institutsio-
naliseeritud feminismi vorme. Lääne kui ainu-
kese teadmiste looja absoluutne autoriteet pandi 
taas kehtima koos selle modernse/koloniaalse 
akadeemilise tööjaotusega, mis pani kohalikud 
diskursused, sh. feministlikud diskursused, 
ihaldama luba nende eliitklubisse, kes toodavad 
teooriat, ning seega ka taastootma järelejõud-
mise loogikat. Selle mõju oli eriti laastav tekki-
vatele naisuuringutele, mis imporditi tervikuna 
läänest koos arengu, üleminekumajanduste, 
demokratiseerumise, inimõiguste diskur-
suste ja vabade turgude mantraga. See loogika 
kordas tsiviliseerivaid diskursusi, mis on jää-
davalt ehitatud modernsuse retoorikasse, kuid 
ühe kõrvalekaldega − allasurutud koloniaal-
naise asemel olid postsotsialistlikud naised, kes 
olid mõnedel juhtudel, nt. NSVL-i väljaspool 
Euroopat asuvates vabariikides, ka postkolo-
niaalsed. Spetsiifiline nõukogude kogemus veel 
ühest emantsipeerimisest ning katse luua oma 
Uut Naist nii selle keskuse kui ka koloniaalsetes 
väljendusvormides, mis olid juurdunud tüüpi-
lisse nõukogude topeltstandarditesse ja kinni-
susse, paneb Venemaa/NSVL-i endiste koloo-
niate naissubjektid tingimustesse, mis pole 
ei täielikult postkoloniaalsed ega ka täielikult 
postsotsialistlikud, ei ole seondatavad ei rassi /
etnilise kuuluvuse / religiooni või ideoloogia ja 

tiive ja liikumisi, et piirkonnas võimu haarata, 
hiljem hävitati need liikumised ning nende 
juhid kodanlike natsionalistide sildi all. Taas-
kord, seda taktikat kasutati laialdaselt Kaukaa-
sias, Kesk-Aasias, aga samuti Ida-Euroopas. 
Kohalikud feministlikud initsiatiivid olid oht-
likud ja kontrollimatud, sageli seotud mittesoo-
vitava rahvusidentiteedi retoorikaga ning seega 
pidas nõukogude režiim vajalikuks need hävi-
tada ning asendada kiiresti keskselt kontrollitud 
naisnõukogude esindajatest misjonäridega, kes 
harisid kohalikke naisi, lähtudes uuest sotsia-
listlikust töötava naise ideaalist. Mitte-Euroopa 
aladel oli see praktiliselt identne tsiviiliseerivate 
kolonialistlike diskursustega, mille kohaselt 
said kohalikud naised tõesti tänu koloniseeri-
misele/sovetiseerimisele mitmeid õigusi. Prae-
guste postsovetlike illegaalsete Kesk-Aasiast 
pärit immigrantide esivanemad astusid mööda 
nõukogude modernsuse sunnitud rada, millega 
käis kaasas rassism, teisestamine, pealesunnitud 
emantsipatsioon ja madalad klaaslaed kõigile 
mitte-vene naistele, aga ka sellised sotsialistli-
kud „hüved“, nagu tasuta haridus, minimaalsed 
sotsiaalsed garantiid nõukogude koloniaalse 
monomajandusliku mudeli järgi, piiratud 
rahvusvähemuste edendamine nõukogude 
perioodi positiivse diskrimineerimise abil ning 
austav kuulumine Teise Maailma (hoolimata 
rassilistest ja usulistest tunnustest). Me peame 
seda meeles pidama, kui jälgime Kesk-Aasia 
naiste trajektoori, mille tulemuseks on täna-
päeval sageli nende muutumine asendatavateks 
eludeks ning kindel kuulumine globaalsesse 
lõunasse, ilma jagamata selle piirkonna poliiti-
lise teguvõimu ega epistemoloogia plusse.

Olukord oli teine Kesk- ja Ida-Euroopa rii-
kides, kus nõukogude/vene poolel oleks olnud 
hullumeelne püüda kehtestada tsiviliseerimis-
diskursusi. Baltimaades näiteks oli haridustase 
kõrgem (tsaariajal olid Eesti ja Soome kaks kõr-
geima kirjaoskuse ja haridustasemega tsaaririigi 
osa, samal ajal kui Venemaa ise oli praktiliselt 
kirjaoskamatu), neil oli mitme aastakümne pik-
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klassikuuluvusega. Kuid senini jätkuvas epistee-
milises võimu asümmeetrias kaldutakse kustu-
tama nõukogude sooliste trajektooride nüansse, 
rääkimata siis nõukogude-eelsetest naiste või 
queer’ide  vastuhaku genealoogiatest. 

Sotsialistlikke naisi oli raske ilma vastu-
olusid tekitamata homogeniseerida ning kõik 
nende võitlused, saavutused, luhtumised, 
topeltstandardid, erisuunalised teekonnad jäeti 
unarusse ning pandi hoopis − järgides rada, 
mida kirjeldas Groys − tagasi minema algus-
kohta enne läänt ning meid sunniti unustama, 
mida me olime varem õppinud ning mida me 
olime nõukogude aastatel saavutanud või kao-
tanud, selleks, et alustada eeldusest, et sotsia-
listlikus süsteemis oli naise positsioon täielikult 
emantsipeerunud lääne sooliste subjektide ning 
koloniaalsete ja postkoloniaalsete allasurutud 
naiste vahel. Kontrastis mõnede koloniaalsete 
situatsioonidega polnud see sotsialistlike soo-
mudelite ja mustrite eitamine mitte niivõrd 
pealesurutud protseduur kui vabatahtliku ene-
sekoloniseerimise juhtum modernsuse retoo-
rika mõju all, mida hakati küsimärgistama palju 
hiljem, sageli ebameeldivates essentsialistlikes ja 
rahvuslikes vormides.

Kuid feminismi puudumine ametlikus nõu-
kogude diskursuses ei tähenda, et seda tegeli-
kult ei eksisteerinud või et nõukogude naistel, 
kogu nende mitmekesisuse ja geokultuuriliste 
erinevustega, puudusid nende omad võitluse 
või kompromisside kogemused või kogemused 
valusate katsetega konstrueerida iseennast, hoo-
limata ametlikust silmakirjalikkusest ja sotsia-
listliku modernsuse topeltstandarditest ja selle 
tumedamast koloniaalsest poolest, hoolimata 
lõhest egalitaarse õigussüsteemi ja tegeliku elu 
paljude diskrimineerimiste vahel. Seda koge-
must ei saa taas taandada ideoloogiale, sama-
moodi, nagu me ei saa seda taandada kolonia-
lismile. See eksisteeris nende ristumiskohas 
ning lõi mudeli, mis − pärast sotsialismi kokku-
kukkumist − selgus olevat läbinisti koloniaalne, 
võrreldes võitnud neoliberaalse modernsuse/

koloniaalsusega, kuid samas säilitades omaenda 
sisemiste imperiaalsete-koloniaalsete struk-
tuuride jälgi. Selle konfiguratsiooni mõistmine 
nõuab kriitilist ja dünaamilist intersektsionaal-
set lähenemist.   

Mitmed Ida-Euroopa sotsialistlikud riigid 
andsid edukalt ja järjekindlalt naistele võimu 
ning samuti jätkusid isegi sotsialistliku pat-
riarhaadi keskel erinevad feminismivormid 
või need elustati oluliste protestiliikumistena, 
mis mängisid keskset rolli repressiivsete režii-
mide kukutamisel kaua enne, kui tekkis läänest 
pealesurutud postsotsialistlik feminism. Ida-
Euroopas eksisteerisid mitmed põrandaalused 
feministlikud liikumised ning jätkavad oma 
tegevust ka tänapäeval kunsti ja poliitilise akti-
vismi vahel. Tuleb märkida, et põrandaalused 
feministlikud grupid Ida-Euroopas ja NSVL-is 
avastasid kiiresti, et paljud dissidentlikud dis-
kursused, millega nad algselt soovisid sobituda, 
olid olemuselt seksistlikud, mistõttu eraldusid 
nad dissidentlikust liikumisest ja emigreerusid 
1980. aastateks läände. Kuid on oluline, et juba 
40 aastat tagasi mõistis esimene laine tol ajal 
veel sotsialistliku feminismi alla kuuluvast liiku-
misest ebakõlasid, ajaloo ebajärjekindlusi ning 
tagasiliikumise paradokse nende endi koge-
muse ja lääne feminismi vahel. Seega rõhutab 
Rada Iveković (2012, 15) (Jugoslaavia esimese 
laine feminismi esindaja, kes hiljem emigree-
rus Prantsusmaale), et „kui üliõpilasliikumist 
ja individuaalset teistimõtlemist represseeriti 
tüüpiliselt peale 1968. aasta sündmusi, siis nais-
liikumise osaks sai režiimi kriitika koos ajakir-
jandusliku ja macho’liku pilkamisega. Üks selle 
põhjusi on tõsiasi, et feministid said toetuda 
formaalselt suhteliselt progressiivsetele − kuid 
saavutamata − riigifeminismi loosungitele ja 
deklaratsioonidele. Samal ajal õppisime lääne 
feminismilt; siiski olime teadlikud oma erine-
vast ajaloolisest situatsioonist, võrreldes radi-
kaalsemate lääne feministidega, kellest mõned 
võitlesid lihtsalt põhiõiguste eest, nagu õigus 
abordile ja õigus lahutusele, mis meil olid juba 
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olemas. … Me saime aru, et meie hulgas polnud 
ruumi ühepoolseks mõtlemiseks“.   

Samal ajal polnud riigifeminism selle kum-
maski vormis kunagi suuteline adekvaatselt 
lahendama naiste või veel vähem seksuaal-
suse küsimust. Bolševikud kuulutasid varsti, et 
sugude võrdsus oli saavutatud, stigmatiseerides 
seejärel feminismi kui kodanliku liikumise, said 
kiiresti lahti selle aktivistidest, sulgesid naisnõu-
kogud igal pool peale niinimetatud rahvuslike 
perifeeriate, mis on sotsialistliku orientalist-
liku progressivismi selgeks näiteks (kohalikke 
eeldatavasti allasurutud naisi juhendasid alati 
klassiteadlikud ja ideoloogiliselt ettevaatlikud 
vanemad vene õed). See loogika on täna taas-
elustatud vene feministide suhtumises nende 
mitte-vene kolleegidesse endise NSVL-i väl-
jaspool Euroopat asunud vabariikidest. Situat-
sioon oli ideaalsest kaugel ka keskuste eeldata-
valt täielikult emantsipeeritud naistele. Nende 
edasijõudmine ja oma õigustest teadlikuks saa-
mine oli üha ohtlikum võimul olevatele mees-
tele. Neile „privilegeeritud“ naistele anti süm-
boolne tunnustus, et hoida ära nendepoolset 
tõsist vastuhakku. Stalini kuulus traditsionaal-
suse juure naasmine, mis ilmnes sellistes sea-
dustes nagu abordi keelustamine, lahutusprot-
seduuri keerukaks muutmine, väljaspool abielu 
sündinud laste ja üksikemade õigustest ilma-
jätmine, homoseksuaalsuse taaskriminalisee-
rimine tähendas jäiga nõukogude biopoliitika 
ja kontrolli kehtestamist rahvastiku seksuaal-
susele, reproduktsioonile, kehalisusele nõuko-
gude soolise koloniaalsuse väga konservatiivse 
variandis. Mitmetes sotsialistlikes maades oli 
loogika sarnane, kuigi ajastus võis olla teistsu-
gune. Renata Jambrešić Kirini (2012, 33) sõnul 
eksisteeris alati konkurents kahe kollektiivse 
projekti (patriarhaalse ja kommunistliku) vahel, 
mis on distsiplineerinud, sotsialiseerinud ja eks-
pluateerinud naiste töö- ja reproduktiivjõudu 
paternalistlikuks või ühiseks hüveks ning juba 
1950. aastatel leidsid nad ühishuvi naiselikkuse 
ja kodudiskursuse taastamise vastu ning „laien-

dasid traditsioonilise pererollide jaotuse tervele 
ühiskonnale“.  

1970.−1980. aastate taaselustatud patriar-
haadile on ka majanduslik seletus, eriti Nõu-
kogude Liidus, mille kahanev tööturg ei suut-
nud pakkuda naistele isegi mitte sümboolseid 
võrdseid võimalusi ning mis seega tegi valiku 
ohverdada naised ja suruda nad tagasi tasus-
tamata tööle ja väiksematele pensionitele tule-
vikus. Naised arendasid erinevaid vastuhaku-
strateegiaid ja süsteemist möödahiilimise viise. 
Selline soolistatud trikitamine oli sotsialistlike 
feministlike liikumiste oluline osa, mis on täna-
päeval sageli tähelepanuta jäetud, samas kui 
naiste tegelikku olukorda postsovetlikus ühis-
konnas nagu ka mitmetes postsotsialistlikes 
riikides iseloomustab uus ekspluateerimine, 
mis teeb naised taas kord väga ebakindlas olu-
korras olevaks rühmaks, kuigi seda esitletakse 
patriarhaalse traditsionalismi, juurte ning 
rahvuslike ja usuliste väärtuste juurde naas-
mise sildi all. Koduperenaisestamise naasmist 
esitatakse pinna peal tihti kui midagi naistele 
kasulikku (näiteks ebakindlad osaajaga töö-
kohad ja kodus töötamise võimalus). Pärast 
hoolekandesüsteemi täielikku kokkuvarisemist 
sunnitakse postsovetlikud naised kas ühis-
kondlikult halvustatud lastetusse või kodupe-
renaisestamisse ning täielikku biopoliitilisse 
kontrolli. Mõningatel juhtudel võrdsustavad 
konservatiivsed rahvuslikud ja sotsialismivas-
tased jõud naisi kommunistidega, heites nad 
kõrvale, nagu oleksid just naised kommunismi 
eest vastutavad, kuna neile anti selle valitsus-
ajal õigusi.  Nagu Svetlana Slapšak (2012, 40) 
rõhutab, hoolikalt arendatud „koloniseeritute 
tarkus“ on efektiivne − peaaegu surmav − taas-
tades konservatiivseid väärtusi, mida surutakse 
peale kui vabanemist sotsialistlikest ideoloo-
gilistest kammitsatest, ning kehtestades selle 
asemel hoopis rahvuslikud diskursused ja prak-
tikad, algatades pealesurutud vaikuse ja teised 
antropoloogilised võimu märgid, mida nüüd 
jagatakse teiste kanalite kaudu.  
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See tagasiminemine ja/või moderniseeru-
mise ja emantsipatsiooni taasläbielamine kas 
teist või paljudel juhtudel isegi kolmandat või 
neljandat korda lõpuks korrektse neoliberalist-
liku modernsuse moto all on iseloomustanud 
erinevate postsostsialistlike feministlike liiku-
miste kogemust. Postsotsialistlikele subjekti-
dele pakuti ja nad võtsid vastu pehmendatud 
ja üldistatud lääne vaatenurga omaenda aja-
loole ning neil lubati seda kritiseerida vaid kel-
legi teise valmispakitud perspektiivist. Mõnda 
aega taastootsid postsotsialistlikud feminismid 
järelejõudmise paradigmat, ilma et meil oleks 
olnud võimalust kasutada oma õigust hinnata 
omaenda keerukaid ajaloolisi kogemusi ja selgi-
tada neid omaenda geopoliitika ja taju, olemise 
ja soo kehalise poliitika kaudu. Väheste eran-
ditega enamasti Ida-Euroopast ja Hiinast kal-
dusid postsotsialistlikud tööd olema kirjelda-
vad, sõltudes sügavalt teooria tasandil  läänest, 
ning need kahanesid kohalikeks infoallikateks, 
milles lääne teooriat rakendatakse kohalikule 
materjalile. Need olulised välitöödel põhinevad 
uuringud võeti sageli üle lääne kolleegide poolt, 
kellel oli monopol teadmiste tootmise vallas, 
et teha sageli küsitava väärtusega üldistusi, 
samal ajal kui postsotsialistlike naiste hääled 
taas kord summutati. Lääne esialgne sanktsio-
neeritud teadmatus endiste nõukogude riikide 
olukordade tõelisest keerukusest käis käsikäes 
katsetega trivialiseerida lähiajalugu, seda (väär)
kasutades ning rõhutades vaid sensatsioonilisi 
kujundeid ja lugusid,  nagu massilised vägista-
mised, prostitutsioon, uimasti- ja inimkauban-
dus, mis jõudsid tavaliselt läände ajakirjanduse, 
ilukirjanduse ja kino kaudu, samal ajal kui 
kohalikult loodud akadeemilise teadmise nais-
test, soolisest ebavõrdsusest ja diskrimineerimi-
sest võtsid peavooluteoreetikud kohe üle. Need 
õnnetud tendentsid on intensiivistanud lõhet 
naiste tegelike probleemide, nagu diskriminee-
rimine, perevägivald, sekkumine reproduktii-
võigustesse, ning postsovetlike eliitfeministide 
post-lacanliku sotsialistliku naiselikkuse teo-

retiseerimise või Butleri-järgsete postsovetlike 
sooliste esituste tõlgenduste vahel. Selle tule-
musena on mitmetes postsotsialistlikes riikides 
ja Venemaal taas esile kerkinud väga konserva-
tiivne rahvuslike soorollide arhaiseerimine − 
ainuke legitiimne ja riigi poolt toetatud soouu-
ringute vorm on seotud äärmusliku rahvusluse, 
homofoobia ja teistsugususe vihkamisega.

Endise Jugoslaavia feministid väidavad, et 
teadmiste geopoliitika positsioneerib alati femi-
nistliku lähenemise reaalsusele ning see tekitab 
kolm küsimust, mida postsotsialistlikud femi-
nistid esitavad: idajärgse(te) feminismi(de) roll, 
neokoloniseerimise mehhanismide probleem 
postsotsialistlikus reaalsuses ja kuidas nendega 
suhestuda ning viimaks feminismi ja vasak-
poolsuse suhted (Slapšak, Prlenda, Kašić, Petro-
vić 2012). Neid küsimusi saab endiselt kasutada 
alusena mõttetööks selle üle, mida, kui üldse 
midagi, me pärast 25-aastast kogemust postsot-
sialistlike feministidena jagame.

Esiteks, usun, et oluline samm selles prot-
sessis oleks nõukogude ja sotsialistliku modern-
suse/koloniaalsuse tumedama poole küsimär-
gistamine, mis aitaks formuleerida keerukat 
postsotsialistlikku kriitikat ja positiivset tulevi-
kuprogrammi, mis ei piirduks vaid postfordist-
liku või postsotsialistliku, postmodernistliku 
või postkoloniaalse vaatenurgaga. Selle asemel 
tuleks püüda joonistada dünaamiline intersekt-
sionaalne pilt ja kasutada avatud dialoogilist 
suhtumist teiste vastu, eriti globaalsest lõunast 
pärit teiste vastu, kellega meil on palju ühist, 
kuid kellega suhtlemiseks pole me endiselt leid-
nud sobivat keelt. Seda on võimalik saavutada, 
saades teadlikult lahti postsotsialistliku ise alles-
jäänud üleolevast eraldatusest globaalse lõuna 
probleemidest ja paljude postsotsialistlike femi-
nistide maternalistlikust suhtumisest globaalse 
lõuna naistesse ning samuti meie endi mittefe-
ministlikesse naistesse. 

Postsotsialistlikele feminismidele on samuti 
oluline püüda muuta oma prille ning vaadata 
sotsiaalset reaalsust läbi laiema läätse kui pelgalt 
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sooline vaatevinkel. Siin saaksime produktiiv-
selt ära kasutada argentiina-ameerika feminist-
liku filosoofi María Lugonese ideed, et peame 
sugu arvesse võtma, et mõista vastuhakku ja 
selle allikaid, näiteks vastuhakku neoliberaalsele 
globaliseerumisele, selle asemel et lugeda soo-
kategooriaid tekstuuri, mis kujundab iset selle 
suhtes opositsiooniga (Lugones 2007). Siis ava-
neks teistsugune loogika, mis korrastab sotsiaal-
set vastuhaku kaudu [social-in-resistance]. Kui 
me keeldume mehhaaniliselt sugu sotsiaalse 
hulka lugemast, siis oleme võimelised nägema 
sotsiaalse organiseeritust, näitlikustades sügavat 
kontseptuaalset sobimatust sooliste konstrukt-
sioonide kehtestamises meie isedele. Meil on 
vaja laiemat ja keerukamat intersektsionaalset 
lähenemist, et saada lahti distsiplineerivast rah-
vuslusest ja piiride kaitsmisest. 

Ühine nimetaja paljude iseseisvusejärgsete 
juhtumite puhul, kaasa arvatud postsotsialist-
liku juhtumi puhul, on vajadus vabaneda trau-
mast, mitte tingimata koloniaalses tähenduses. 
See võib olla imperiaalse erinevuse trauma, mis 
on tüüpiline vene enesetunnetusele. See võib 
olla teisejärgulise eurooplase kogemus idaeu-
rooplastele, kes on olnud sajandeid mitmekord-
selt sõltuvad erinevatest impeeriumitest. Pärast 
oma väljajäetuse kogemuse hoolikat dekonst-
rueerimist see taaselustatakse ning töödeldakse 
uueks vaatenurgaks, mis on sageli juurdunud 
taaseksisteerimisse, mis tähendab maailma 
ümberformaatimist või, vahetevahel, mõtlemist 
selle üle, miks me seda teha ei saa. Selline ene-
setunnetus on utopistlik. Kuid see on fiktsioon, 
mis Rancière’i formuleeringu kohaselt „esitab 
väljakutse olemasolevale eristusele reaalse ja 
fiktsionaalse vahel“. Ning see on tõenäoliselt 
selle peamine poliitiline funktsioon (Rancière 
2009).   

Üks olulisi transversaalseid mõisteid, mis on 
kasulik meie katsetes kontseptualiseerida post-
sotsialistlikke feminisme ja nende võimalikke 
ristumisi ja ühiseid tegevuskavasid tulevikus, 
on piirimõtlemine ja piirieksistents. Chicana 

teoreetikute (Moraga, Anzaldúa 1981) kuul-
saks tehtud kriitiline piirimõtlemine on pidev 
läbirääkimine ja ei-see-ega-teine-olek, keeruka 
ja dünaamilise  modernsusega suhtlemise prot-
sess ning see vastab filosoofilisele väljaspoolsuse 
(exteriority) mõistele − väljaspoolsusele, mis 
on loodud seestpoolt, Enrique Dusseli tõlgen-
duses (1985) −, mis eristub domineeriva dis-
kursuse terviklikkusest. Selline väljaspoolsus, 
mille juured on lääne leiutatud modernsuses/
traditsiooni lõksus sündimise ja hariduse saa-
mise kogemuses, ei kutsu üles minema tagasi 
mingisse ürgsesse olukorda, vaid pigem juhib 
tähelepanu sellele, kuidas ja milleks modern-
sus tegelikult leiutas negatiivse värvinguga tra-
ditsiooni, koos selle soolistatud ja rassilistatud 
variantidega. Vaenulikes keskkondades elamise 
ja mõtlemise välispidisus ning sellest hoolimata 
oma episteemiliste õiguste kehtestamine toob 
kaasa liikuva, igavesti avatud ja mitmese posit-
sionaalsuse, mida iseloomustab muutumine, 
nihkuvad identifitseerumised ning kas/või 
binaarsuse eitamine. Selle asemel pöördutakse 
mittevälistava duaalsuse ja mitteeitavate vastu-
rääkivuste juurde, mida leidub nüüdisaegsetes 
konjunktiivse loogika mudelites ning paljudes 
globaalse lõuna põlistes epistemoloogiates, 
nagu ka Ida- ja Kesk-Euroopa poolperifeerias 
ning Nõukogude Liidu väljapoole Euroopat jää-
vates endistes kolooniates. 

Piiripositsiooni võtmine tähendab modern-
suse ja selle teiste, kivistunud kategoorilise mõt-
lemise ja seostatud reaalsuste kokkusulandu-
mise vahel liikumist. See võimaldab de-essent-
sialiseeritud, paindlikel ja dünaamilistel gruppi-
del üksteist mõista oma jagatud võitlustes. Siin 
toimib horisontaalne erinevate kohalike ajalu-
gude ja tunnetuste omavaheline suhtlemine, 
mille on mobiliseerinud mitmed ühised, kuid 
samas pluriversaalsed ja avatud kategooriad. 
Siis saame asendada negatiivse seisukoha, mis 
vangistab naised situatsiooni, mille pitseriks on 
teisesus ja ohvriksolemine ning meie mitmeste 
rõhumiste pelk diagnoosimine, positiivsema 
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taaseksisteerivama positsiooniga, mis ehitab 
alternatiivse maailma, milles keegi poleks teine. 
Chela Sandovali rõhutute metoodika (2000), 
María Lugonese agressiivsuseta armastava taju-
mise printsiip (2003), Trinh T. Minh-ha idee 
kriitilisest erinevusest ja ise lõpututest kihtidest 
(1986) on kõik sellise piirimõtlemise ja praktika 
olulised elemendid.  

Ida- ja Kagu-Euroopa paralleelid piiriprak-
tikale ja -mõtlemisele on tänu sealsele koha-
likule lähiajaloole paratamatult politiseeritud, 
kuid neil on ka episteemiline dimensioon. 
Seega märgib Rada Iveković (2012, 17), et tõlge 
kui episteemiline harjutus oli konkreetselt 
naiste kasutatud vahend üleminekuperioodil, 
mis oli enamat kui episteemiline revolutsioon: 
„erinevalt natsionalistlikest, religioossetest ja 
teistest igasuunalistest liikumistest ei lõhkunud 
feminism mingeid sildu. See hoidis piiriüleseid 
sidemeid, järjepidevust järjepidevuseta seisun-
dis, kultiveerides seega ajaloolist dimensiooni ja 
metodoloogilisi eeliseid, mida oli võimalik säi-
litada, hoolimata 1989. aastal tekkinud lõhest“. 

Piirimõtlemine ja suhestuv opositsiooniline 
praktika on efektiivsed vahendid, mis viivad 
potentsiaalselt paindlike, kivistumata ja avatud 
vastuhakukoalitsioonide esilekerkimiseni. Sel-
lise praktika juured on nomaadlikus liikuvas 
eksisteerimisviisis, mis näeb kultuuri ennast 
kui kulgemist, kui sotsiaalse konstrueerimise 
protsessi ning mis samuti on eesmärgiks võtnud 
„uue feministliku teadmise ja armastamise 
geopoliitika subjekti konstrueerimise“ (Lugo-
nes 2010, 756). Ida- ja Kesk-Euroopa nagu 
ka Kaukaasia ja Kesk-Aasia kuuluvad nende 
regioonide hulka, mis on olnud sajandeid para-
digmaatilised piiritsoonid, mis vahendavad eri-
nevate impeeriumite mõjusid ning uuristavad 
ruumi omaenda mitmesteks identifitseerimis-
teks. Siin on inimesed harjunud piiridega, mis 
lõikavad läbi nende endi isede, ja ka erinevate 
piirkondlike tähenduskogukondadega, mis on 
sageli muutuvad ja muutlikud, kuid mis pole 
mitte vähem, vaid isegi rohkem olulised kui 

palju hiljem konstrueeritud rahvusriigid nende 
tihti kunstlike identiteetidega. See konkreetne 
tundlikkus teeb kergemaks enda häälestamise 
erinevatele häältele ja positsioonidele ning töö-
tamise koalitsioonide loomiseks tihtipeale vas-
tassuundades, et leida lõikuvaid perspektiive nii 
põhjast kui ka lõunast ilma kummassegi neist 
täielikult kuulumata. 

Sellised koalitsioonid saavad tekkida ainult 
kriitilises ja dünaamilises intersektsionaalsu-
ses, problematiseerides erinevaid diskrimi-
neerimise vorme ja viise ning samuti vaadel-
des neid dünaamiliselt, mitte klammerdudes 
fikseeritud monokategoorilise meetodi külge, 
millel puuduvad vasted mitmeselt marginali-
seeritute elude segases reaalsuses. Algset kolme 
intersektsionaalses lähenemises vaadeldud 
kategooriat − rassi, sugu ja klassi − rikastavad 
tänapäeval lisaelemendid, mille nimistu on 
tõenäoliselt lõputu ja alati avatud (tänapäe-
val kaasavad teoreetikud intersektsionaalsesse 
analüüsi seksuaalsust, vanust, puuet, rahvust, 
keelt, religiooni ja geopoliitilist asukohta ning 
paljusid muid kategooriaid). Samas aga ei piisa 
intersektsionaalsusest, mida mõistetakse pel-
galt diskrimineerimiste paljususe ja keerukuse 
ning ajalooliselt spetsiifiliste võimuerinevuste 
kindlakstegemisena. Nagu Nina Lykke märgib, 
peab intersektsionaalsus olema maksimaalselt 
avatud, lõpetamata ja kaasav. Ta võrdleb oma 
intersektsionaalsuse üle teoretiseerimist aseta-
tud ühenduspunktidega (mitte fikseeritud süs-
teemiga), mis on nihestuv ruum, milles suhes-
tuvad kattudes ja vastuolusid tekitades rass, 
sugu, klass, rahvus, seksuaalsus, keel ja teised 
ebavõrduse elemendid − „jätkuva feministliku 
lokaase teoorialoome ümber arutlemise ajuti-
sed kristalliseerumised“ (Lykke 2010, 49).

Intersektsionaalsusega seotud keerukam 
probleem on lausumise küsimus, suhtluse 
ruumilised ja ajalised kontekstid, tingimused, 
milles diskursust luuakse, kaasa arvatud vastus 
küsimusele, kes seda loob ja miks. Kes kõneleb 
intersektsonaalsuses ja intersektsionaalsusest 
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ning mis positsioonilt see lausung lähtub? Seda 
olulisemaks muutub keskendumine erineva-
tele, kaudselt seotud teadmise, olemise, soo-, 
tajugenealoogiatele ning fookuse nihutamine 
sellelt, mida lausutakse, lausumise protsessile 
(Tlostanova 2015). Walter Mignolo formulee-
ris selle, defineerides Descartes’i ütluse ümber 
fraasiks „ma olen, kus ma mõtlen“ (Mignolo 
2011). Siin peetakse silmas geopoliitika ning 
teadmise, olemise, taju ja mõtlemise kehalist 
poliitikat, mis on seotud tegutsejate, kogemuste 
ja mälestustega, millel pole olnud lubatud toi-
mida täisväärtuslike subjektidena. Rõhk peaks 
seega olema mitte ainult reaalsuse kirjeldami-
sel, vaid mõistete täpsustamisel, mis kinnis-
taksid nende endi lausumise kohti, väitlemisel 
konkreetsest positsioonist lähtudes, mis on for-
muleeritud tänu kirjeldatud fenomenile, kuid 
toetudes episteemilisele allumatusele ja lahti-
haakimisele. Me peame alati teadlikud olema 
teadmiste loomise kohapoliitikast, nagu seda 
nimetas Adrienne Rich (1986), või paigutu-
nud teadmistest, kui kasutada Donna Haraway 
(1991) terminit, „mitmestest vaatenurkadest“ 
ja „väikestest lugudest, mis on asetatud konk-
reetsetesse kohalikesse kontekstidesse“, kui toe-
tuda Nina Lykkele (2010, 133), või pluriversaal-
susest dekoloniaalse võimaluse raamistikus, 
millel on paralleele intersektsionaalsuse dünaa-
miliste vormidega, mida mõistetakse välispidi-
suse positsioonilt (Tlostanova, Mignolo 2012, 
65). Pluriversaalsus on paljude suhestuvate ja 
ristuvate mitteabstraktsete universaalide koo-
seksisteerimine, mille juured on geopoliitikas 
ning teadmise, olemise ja taju kehalises poliiti-
kas, teadlikus katses taassiduda teooriat ja teo-
reetikuid kogemusega, nendega, keda diskrimi-
neeritakse, teisisõnu, taaskehtestada teadmise 
kogemuslik olemus ning igasuguse teooria alge 
inimeste elumaailmas ja kogemuses.

Postsotsialistlikus ruumis, mida iseloo-
mustavad vaikimised ja väljajätmised, vaikiv 
vimm ja püsiv põlgus vene ja mitte-vene, tei-
sejärguliste Euroopa ja mitte-Euroopa soolis-

tatud subjektide vahel, on koloniseeritud vai-
musid ja kehasid märgistanud kihk saada kel-
legi teise modernsuse perifeerseks osaks, hili-
nenult korrates ja taastootes lääne eesmärke 
ja diskursusi. Intersektsionaalsust on seega 
postsotsialistlike ebavõrdsuste kontekstis liiga 
vara vaadelda kui pelgalt lepitusvahendit, seda 
isegi enam kui USAs või Lääne-Euroopas, kus 
migrandid võtavad üle intersektsionaalsuse 
kui relva ja vahendi, millega identifitseerida 
jätkuvat konflikti peavoolu valgenahalise 
feminismiga (De los Reyes jt. 2003, 160).  
Praegustes konservatiivsete, neoimperialist-
like ja rahvuslike diskursuste ja poliitikate 
taaselustumise tingimustes mitmetes postsot-
sialistikes riikides on intersektsionaalsete liit-
lassuhete võimalused veel edasi lükatud. 

Erinevalt Hiina sooteoreetikutest, kes 
keeldusid käimast mööda universaalse femi-
nismi rada, kandes nende jalgade jaoks eba-
mugavaid lääne kingi, kuna nad olid juba 
omaenda rajal pika maa maha käinud (Li 
Xiaojiang 1993), on Euraasia perifeeriast pärit 
soodiskursused end vaid harva modernsuse 
loitsu lummast vabastanud. Seda olulisemaks 
muutub postsotsialistlikel soolistel teistel 
tutvuda alternatiivsete lähenemistega soole, 
lasta end  globaalse lõuna teoreetikutel ja akti-
vistidel „õpetada“ ning teha meie endi ideed 
nende jaoks kättesaadavaks. Selleks peame 
ennast epistemoloogiliselt, institutsionaalselt 
ja administratiivselt lahti rakendama neoli-
beraalsest modernsusest ning tegutsema selle 
nimel, et luua muutlikke võrgustikke, üritusi, 
paindlikke projekte, mis ei allu peavoolu aka-
deemilise institutsiooni kontrollile.   

Lõuna-lõuna ning poolperifeeria ja peri-
feeria koalitsioonide puudumise kõige oluli-
semad põhjused on teadmatus ja infopuudus, 
mida intensiivistab jätkuv intellektuaalne 
koloniaalsus, jonnakalt juurdunud võitlev 
mudel ning soovimatus loobuda oma staa-
tusest „Teise Maailmana“ ning ennast siduda 
globaalse lõunaga. See on negatiivne rivaa-
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litsemine ohvrite vahel, mille juured on kat-
setes monopoliseerida modernsuse ohvri 
positsiooni, keeldudes kellelegi teisele ruumi 
tegemisest. Nende raskuste seljatamine nõuab 
head tahet kõigilt osapooltelt, kuid seda on 
kergem öelda kui teha.   

Reaalsed teed sisemistest ja välimistest 
episteemilistest asümmeetriatest välja ei 
seisne tunnustamise nõudmises, vaid pigem 
juba ette kaotatud lahingust väljaastumises 
ning teadmisloome valdkonnas järelejõud-
mise loogikast ja sõltuvusediskursustest loo-
bumises ning selle asemel keskendumises 
diskursuste ja praktikate loomisele, mis oleks 
hästi informeeritud teistest, sh. kõige värske-
matest lääne ja mittelääne mudelitest. Kuid 
me ei peaks neid lihtsalt kordama või raken-
dama neid mehaaniliselt erinevale materjalile. 
Leides ristumisi meie kogemuste ja tunnetuste 
vahel, võime proovida taastoota paindlikku 
diskursust seksuaalsusest, erinevatest soomu-
delitest ja ehk isegi vastuhakkudest, mis tule-
nevad mujalt kui soost, mis vastaksid kohali-
kule loogikale ja konkreetsetele tingimustele, 
kuid suudaksid ka korreleeruda teiste häältega 
maailmas. Selle tegemiseks on meil aga vaja 
võtta piirilolev ja pluritoopiline positsioon, 
vahendades erinevate modernsuse vormide 
ja selle sisemiste ja välimiste teiste vahel, selle 
asemel et lõputult kinnitada oma mitmeseid 
rõhumisi ja leierdades oma alaväärsuskomp-
lekse. Selline positiivne ja samal ajal kriitiline 
intersektsionaalsus areneks avatud, vabastava 
ja kreoliseerunud teoretiseerimise suunas. 

Transversaalsed aktivismi ja teoretiseeri-
mise ristumised tulenevad tihti fenomenist, 
mida Armeenia queer-rühmitus Yerevan 
nimetas „kaldu aktivismiks“ (slant activism) 
− see on kaudne, irooniline ja keerukas vas-
tuhakk riigile ja teistele võimuvormidele, eriti 
selle biopoliitilistele vormidele. See on üks 
efektiivsemaid vahendeid tänapäevastes ühis-
kondlikes ja poliitilistes võitlustes mitmeste 
rõhumiste vastu ja teise maailma loomise 

nimel, kus saaksid koos eksisteerida mitmed 
eri maailmad, korreleerudes ja üksteisega 
suheldes positiivse ja elujaatava intersektsio-
naalsuse näitena, mille eesmärgiks on taastada 
inimväärikus ja õigus olla erinev, kuid võrdne. 
See on vajalik, et edasi arendada avatud krii-
tilist ja paindlikult metodoloogilist baasi, mis 
arvestaks olemasolevaid paralleele erinevate 
kajavate mõistete ja feministlike diskursuste 
episteemiliste aluste vahel ning mis leiaks 
interdistsiplinaarse või parem isegi transdist-
siplinaarse keele, väljendamaks opositsioo-
nilist olemist, mõtlemist ja teguvõimu, mis 
ulatub üle transkulturaalsete ja transepistee-
miliste pluriversaalsete ruumide. 

Sellel ettekandel on paratamatult lahtine 
lõpp, kuna postsotsialistlik seisund ja inime-
sed muutuvad pidevalt, kuigi samal ajal on 
siiski säilinud habras ja imaginaarne postsot-
sialistlik tähenduskogukond, mis meid koos 
hoiab. Meie sõltuvused jätkuvad globaalse 
koloniaalsuse uutes vormides, surudes meie 
sotsialistliku kogemuse üha kaugemale, seda 
vahepeal muuseumivitriini asetades. Kuid 
samas, niikaua kui me keeldume kriitiliselt 
mineviku üle reflekteerimast, vegeteerime 
edasi oma kompleksides ja allasurutud ihades, 
nostalgias ja vihas, ei ole mingit teed tule-
vikku. Peame õppima nägema postsotsialist-
likku seisundit mitte nostalgilise tagasimineku 
vahendina, halades kaotatud mineviku pärast 
või seda hukka mõistes, vaid kui keerulist teed 
tulevase taaseksisteerimise suunas. Idajärgne 
taaseksisteerimine on veel utoopiline mudel, 
kuid on oluline, et postsotsialistlikud naised 
reflekteeriksid meie jagatud kogemuse üle 
ja töötaksid koos välja selle paindliku, lah-
tise, intersektsionaalse ja dialoogilise teooria 
ning praktika. See on kollektiivne katartiline 
teraapia, mis loodetavasti aitab meil paremini 
mõista endid ja meie kohta maailmas ning ei 
libise kunagi tagasi igavese sõltuva kogemuse 
nõiaringi. 

Tõlkinud Raili Marling



Ariadne Lõng 1/2, 2015 180

Kirjandus 

Albán Achinte, Adolfo (2009). Artistas Indígenas y 
Afrocolombianos: Entre las Memorias y las Cosmovi-
siones. Estéticas de la Re-Existencia. −  Arte y Estética 
en la Encrucijada Descolonial. Del Siglo, Buenos Aires, 
lk. 83−112.

Burcar, Lilijana (2012). After Socialism “only darkness 
of democracy prevails”. The imposition of capitalism and 
the return of housewifization. − Feminist Critical Inter-
ventions. Thinking Heritage, Decolonizing, Crossings. 
Red Athena University Press, Zagreb.

De los Reyes, P; Molina, I; Mulinari, D.  (2003). Intersek-
tionalitet som teoretisk ram vs mång-faldsperspektivets 
tomma retorik [Intersectionality as a theoretical fra-
mework vs the empty rhetoric of diversity]. − Kvinnove-
tenskaplig Tidskrift, kd. 24, nr. 3–4, lk 159–162.

Dussel, Enrique (1985). Philosophy of Liberation. Orbis, 
Markyknoll.

Fukuyama, Francis (1992). The End of History and the 
Last Man. Free Press, New York.

Groys, Boris (2008). Beyond Diversity: Cultural Studies 
and Its Post-Communist Other. − Art Power. MIT Press, 
Cambridge, MA, London. 

Haraway, Donna (1998). Situated Knowledges: The 
Science Question in Feminism and the Privilege of Par-
tial Perspectives. − Feminist Studies, kd. 14, nr. 3, lk. 
575−599.

Imre, Anniko (2009). Identity Games. MIT Press, 
Cambridge, MA.  

Iveković, Rada (2012). Feminism, nation and the state 
in the production of knowledge since 1989. − Feminist 
Critical interventions. Thinking Heritage, Decolonizing, 
Crossings. Red Athena University Press, Zagreb.

Kirin, Renata Jambrešić (2012). Women’s heritages 
between conflicting politics of memory and feminist 
intervention. −  Feminist Critical Interventions. Thin-
king Heritage, Decolonizing, Crossings. Red Athena 
University Press, Zagreb.

Lazarus, Neil (2012). Spectres Haunting: Postcommu-
nism and postcolonialism. − Journal of Postcolonial 
Writing, kd. 48, nr. 2.

Li, Xiaojiang (1993). Zouxiang nuren − Zhongguo 
(dalu) funu yenjiu jishi [Heading Towards Women − A 
True Account of Women’s Studies in Mainland China]. 
Qingwen Shuwu, Hong Kong.

Lugones, María (2003). Pilgrimages/Peregrinajes. 
Theorizing Coalition against Multiple Oppression. 
Rowman and Littlefield, Lantham.

Lugones, María (2007). Heterosexualism and the Colo-
nial/Modern Gender System. – Hypatia, kd. 22, nr. 1, lk. 
186–209.

Lugones, María (2010). Toward a Decolonial Feminism. 
− Hypatia. Special Issue: Feminist Legacies/Feminist 
Futures, kd. 25, nr. 4, lk. 742−759. 

Lykke, Nina (2010). Feminist Studies. A Guide to Inter-
sectional Theory, Methodology and Writing. Routledge, 
New York, London.

Moraga, Cherríe; Anzaldúa, Gloria (1981). This Bridge 
Called My Back. Persephone Press, Watertown, MA.

Mignolo, Walter (2011). I am where I think. Remap-
ping the order of knowing. − Lionnet, F.; Shih, S., The 
Creolization of Theory. Duke University Press, Durham, 
London, lk. 159−192.

Queering Yerevan. (2014). − Queering Yerevan. http://
queeringyerevan.blogspot.com.

Rancièr, Jasque (2009).  Communities of Sense. Ret-
hinking Aesthetics and Politics. Duke University Press, 
Durham. 

Rich, Adrienne (1986). Notes toward a Politics of 
Location. – Blood, Bread and Poetry: Selected Prose 
1978−1985. Virago, London, lk. 210−233. 

Sahni, Kalpana (1997). Crucifying the Orient. Russian 
Orientalism and the Colonization of Caucasus and 
Central Asia. White Orchid Press, Oslo.

Sandoval, Chela (2000). Methodology of the Oppressed. 
University of Minnesota Press, Minneapolis, MN.

Slapšak, Svetlana (2012). Women, Yugoslavia, Anticom-
munist narcosis and new colonialism: maps, roads, exits. 
− Feminist Critical Interventions. Thinking Heritage, 
Decolonizing, Crossings. Red Athena University Press, 
Zagreb.

Slapšak, Svetlana; Prlenda, Sandra; Kašić, Biljana; 
Petrović, Jelena (2012). A world from the editors. − 
Feminist Critical Interventions. Thinking Heritage, 
Decolonizing, Crossings. Red Athena University Press, 
Zagreb.

Thorborg, Marina (2002). Women and Gender in the 
History of the Baltic Region.  − Maciejewski, Witold 
(toim.), The Baltic Sea Region − Culture, Politics, 
Society. The Baltic University Press, Uppsala University, 
Uppsala, lk. 431−444.



181

Madina Tlostanova / Ebakõlas hääled feministlikus kooris

Tlostanova, Madina (2003). The Janus-faced Empire. 
Blok, Moscow. 

Tlostanova, Madina; Mignolo, Walter (2012). Learning 
to Unlearn: Decolonial Reflections from Eurasia and the 
Americas. The Ohio State University Press, Columbus, 
OH.

Tlostanova, Madina (2015). Toutes les femmes sont 
russes, tous les Caucasiens sont des hommes? Intersec-
tionalité, pluriversalité et les autres genrees des frontièrs 
eurasiennes. – Les Cahiers du CEDREF. Intersectiona-
lité et colonialité. Debats contemporains. Coordonne 
par Jules Falquet et Azadeh Kian. Revue publiee par le 
Centre d’Enseignement, de Documentation et de Rec-
herches pour les Etudes Feministes. Paris: Université 
Paris Diderot – Paris 7, lk. 97−124.

Minh-ha, Trinh T. (1986). Woman, Native, Other: Wri-
ting Postcoloniality and Feminism. Indiana University 
Press, Bloomington and Indianapolis,.

Me oleme, kus me 
mõtleme1

Redi Koobak

Madina Tlostanova artikkel „Ebakõlas 
hääled feministlikus kooris: postsot-
sialistlik feminism „tagasimineku“, 

„nullist alustamise“ ja „idajärgse“ taaseksis-
teerimise vahel“ on tõlge ettekandest, mille ta 
esitas Tallinnas 1.−2. juunil 2015 toimunud 
konverentsil „Saatused ja staatused: soolisuse 
mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“. Tlos-
tanova on soouuringute professor postko-
loniaalse feminismi alal Rootsis Linköpingi 
ülikoolis alates 2015. aastast, enne seda oli ta 
filosoofia ajaloo professor Moskvas Venemaa 
rahvamajanduse ja avaliku halduse akadeemias. 
Teda võib nimetada trans-diasporaa teadlaseks, 
kes on tšerkessi, tatari ja usbeki päritolu. Tema 
akadeemiline taust on ameerika uuringud, 
mida ta õppis Moskva Riiklikus Ülikoolis, kus 
ta keskendus USA lõunaosariikide kirjanduse 
uurimisele. Kirjanduse juurest liikus ta tasapisi 
edasi mitmekultuurilisuse ja transkulturaalse 
esteetika uurimise ning dekoloniaalse perspek-
tiivi juurde, mida ta kasutab postsovetliku kul-
tuuriruumi, kunsti, kirjanduse ja subjektsuse 
tõlgendamiseks. Selles osas on tema perspektiiv 
ainulaadne, sest dekoloniaalne võimalus (ingl. 
k. decolonial option) teoreetilise suunana, mil-
lest tuleb pikemalt juttu allpool, seostub peami-
selt grupi Ladina-Ameerika filosoofide tööga. 
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Postsovetlikule kultuuriruumile pühen-
dunud viljaka teadlasena on Tlostanova Eesti 
kontekstis üllatavalt vähetuntud. Olles teinud 
temaga koostööd nii mitmete artiklite kirju-
tamises kui ka konverentsi „Postcolonial and 
Postsocialist Dialogues: Intersections, Opaci-
ties, Challenges in Feminist Theorizing and 
Practice“ korraldamises Linköpingi ülikoolis, 
leian, et Eesti soouurijatel oleks tema teoreetili-
sest panusest ja mitmekülgsetest postsotsialismi 
analüüsidest palju õppida. Tlostanova sulest on 
ilmunud kaheksa teaduslikku raamatut (lisaks 
on ta avaldanud ka ilukirjanduslikke teoseid) 
ja üle 250 teadusartikli moodsa kunsti ja kul-
tuuri, sotsiaalse teooria, alter-globalismi, post-
koloniaalsete ja dekoloniaalsete diskursuste 
teemadel. Tema hiliseim raamat „Learning to 
Unlearn: Decolonial Reflections from Eura-
sia and the Americas“ (kirjutatud koos Walter 
Mignologa) (Ohio State University Press, 2012) 
pakub kompleksset pilti sellest, kuidas mõtes-
tada ümber lääne modernsuse ja koloniaalsuse 
episteemilist maatriksit piiriepistemoloogia 
(ingl. k. border epistemology) positsioonilt. Pii-
riepistemoloogia on osa mistahes dekoloniaal-
sest projektist, mis algab teadmiste dekoloni-
seerimisest ehk inimeste katsest leida endale 
viis, kuidas tulla toime koloniaalsest erinevusest 
tulenevate geopoliitiliselt ja ajalooliselt hege-
mooniliste diskursustega, mis klassifitseerivad 
neid „teistena“, alaväärsematena ja võimetutena 
ise teadmisi looma. Piiriepistemoloogia ja deko-
loniaalne võimalus on alguse saanud nn. Kol-
mandast Maailmast, kuid see on tihedalt seotud 
ka Lääne-Euroopa ja USA „immigrantide  tead-
vusega“. See puudutab inimesi, kes ei sobitu 
lääne modernsuse narratiivi ja kellel on vajadus 
selgelt väljendada oma positsiooni teadmiste 
hierarhias, mis on nad ajalooliselt teisejärguli-
sele positsioonile asetanud. Mõlemad autorid 
– mitte-vene päritolu Tlostanova, kes on üles 
kasvanud Venemaal ja seal kuni eelmise aastani 
elanud, ning Argentiina päritolu Mignolo, kes 
elab ja töötab USAs – keelduvad olemast geo-

graafiliselt ja epistemoloogiliselt sellesse hierar-
hiasse fikseeritud ja seega on nende raamat üht-
aegu nii dekoloniaalse mõtte praktiseerimine 
kui ka katse defineerida selle peamisi aluseid, 
mehhanisme ja mõisteid. Nad viivad teadmiste 
poliitika seega „teise uurimiselt“ (kultuur, ühis-
kond, majandus, poliitika) „mõtleva teiseni“ 
(autorid). Praegu kirjutab Tlostanova uut raa-
matut dekoloniaalse esteetika, moodsa kunsti ja 
postsotsialistliku imaginaarsuse teemadel.

Üks Tlostanova põhilisi sooteemat laiemalt 
käsitlevaid raamatuid on „Gender Epistemo-
logies and Eurasian Borderlands“ (’Soo epis-
temoloogiad ja Euraasia piirialad’) (Palgrave 
Macmillan, 2010), milles ta uurib Kesk-Aasia 
ja Kaukaasia kontekstis feministlikke genea-
loogiaid ja arenguid pärast Nõukogude Liidu 
lagunemist. Teadmiste levikut ja arengut (seal-
hulgas teadmised soost ja teistest sotsiaalsetest 
hierarhiatest) on nendel Euraasia äärealadel 
mõjutanud erinevad kolonisatsioonilained: 
islam, imperialistlik Venemaa, Nõukogude Liit, 
hiljem lääne akadeemiline teooria, mis toetub 
eurotsentristlikule binaarsusele traditsiooni ja 
modernsuse vahel. See on Tlostanova sõnul 
viinud selle regiooni teadlased teatud tüüpi 
enesekoloniseerimiseni ja alaväärsuskomplek-
sini. Ta analüüsib nende koloniaalset kogemust, 
toetudes mustanahaliste ja Kolmanda Maailma 
naiste feminismile  ning postkoloniaalsele teoo-
riale. Ta leiab, et need vormid, mis feminism 
Euraasia äärealades võtab, erinevad nii lääne 
feministlikust teooriast kui ka mustanahaliste 
ja Kolmanda Maailma naiste feminismist, seega 
võiks Euraasia äärealade feminism leida oma 
nn. kolmanda tee, mis austaks ja võtaks arvesse 
kohaliku regiooni enda unikaalset minevikku.

Sama rõhutab Tlostanova ka käesolevas 
Ariadne Lõngas ilmunud tõlkeartiklis, kus ta 
vaatleb lähemalt, kuidas postsotsialistliku Ida-
Euroopa feminismid kohanevad tänapäeva neo-
liberalistlikus olukorras, mis asetab nad lääne 
feminismi suhtes mahajäänud positsioonile. 
Väidaksin isegi, et Madina Tlostanova panust 
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lisi hierarhiaid, mille eest nad lääne feministe 
kritiseerivad). See tähendab, et näiteks post-
sotsialistlikus kontekstis (kui me räägime Ida-
Euroopast konkreetselt) tuleks selle asemel, 
et alati toetuda üldlevinud lääne narratiivile 
hegemoonilisest feminismist, rohkem rõhuda 
Ida-Euroopale omaste naiste rõhumise viisi-
dele, võttes arvesse nõukogude aja pärandist 
mõjutatud naiste sotsiaalset ja majanduslikku 
staatust ning sellest tulenevaid mitmekesiseid 
feministliku mõtte ja aktivismi vorme. Teoree-
tiliselt näen suurt potentsiaali nende erinevate 
feministlike positsioonide mõtestamisel post-
sotsialistlike ja postkolonialistlike diskursuste 
puutepunktide lähema uurimise kaudu, mil-
lele transnatsionaalse feminismi kontekstis on 
viimasel ajal veidi enam tähelepanu pöörama 
hakatud. 

Seega võiks Tlostanova töödes Eesti lugejale 
huvi pakkuda eelkõige see, kuidas ta analüüsib 
ja mõtestab postsotsialistlikku olukorda, ning 
seda, mil moel postsotsialistlik diskursus lõikub 
teiste sõltuvusjärgsete (ingl. k. post-dependence) 
teooriatega, nagu näiteks postkoloniaalne dis-
kursus ja dekoloniaalne võimalus kui viis lii-
kuda eemale lääne modernsusest ning selle 
ontoloogilistest ja epistemoloogilistest hierar-
hiast, mis eeldab, et Lääne-Euroopa ja USA on 
teadmiste algpunktid ja globaalne kese, aseta-
des kogu ülejäänud maailma allutatud „teise“ 
positsioonile. Laias laastus võib postkolonia-
listlikke uuringuid pidada elujõulisteks, oma-
ette kriitilise ja metodoloogilise raamistikuga 
distsipliiniks, mille mõistestik on osa kriiti-
lisest mõttest ja aruteludest, mis puudutavad 
teisesust, etnilisust, rassi ja sugu, samuti queer-
diskursust. Postkolonialistlik mõte on mingil 
määral jõudnud ka teistesse distsipliinidesse ja 
diskursustesse, nt. postsotsialistlikes uuringu-
tes on postkolonialistlikke tööriistu ja mõisteid 
siin-seal rakendatud, et mõtestada postsotsia-
listlikku kogemust (vt. nt. Moore 2001; Annus 
2011).2 Samuti on olnud katseid rakendada juba 
välja töötatud kriitilist keelt postsotsialistliku 

postsotsialistlikku feminismi arendamisse, kes-
kendudes Kesk-Aasia ja Kaukaasia naiste kolo-
niaalsuse kogemuse analüüsile sotsialistlikus 
ja postsotsialistlikus kontekstis, võib võrrelda 
panusega, mille Chandra Mohanty tegi Kol-
manda Maailma naistest rääkides postkolonia-
listlikku feministlikku teooriasse oma laialdast 
tuntust ja kõlapinda kogunud artikliga „Lääne 
pilgu all: feministlik teadus ja koloniaaldiskur-
sused“  (Mohanty 1988; eesti keeles 2011). Vahe 
on vaid selles, et postkoloniaalne feminism 
on läänes juba jõuliselt kanda kinnitanud ja 
Mohanty nimi on kõigile tuttav, samal ajal kui 
postsotsialistlik feminism on erinevatel põh-
justel jäänud nähtamatumaks ja ähmasemaks 
(Suchland 2011; Regulska, Grabowska 2013; 
Koobak, Marling 2014). Tlostanova toob post-
sotsialistlikud positsioonid selgelt feminismi 
kaardile. Sarnast teoreetiliselt nüansirikast ana-
lüüsi, nagu Tlostanova on teinud endisse ida-
blokki kuuluva Kesk-Aasia ja Kaukaasia koge-
muse osas, oleks vaja ka mõtestamaks kriitiliselt 
meie postsotsialistliku Ida-Euroopa kogemust, 
mis kultuuriliselt ja ajalooliselt on pigem läände 
kuulunud, sealhulgas näiteks Eesti. 

Kui transnatsionaalsele feminismile on 
siiani olnud omane jätta tähelepanuta pers-
pektiivid nn. endisest Teisest Maailmast, sest 
põhifookus on olnud nn. Esimese ja Kolmanda 
Maailma vahelistel pingetel, siis tuleks postsot-
sialistlik Ida-Euroopa ka kaardile tuua, kuna 
vaikimisi eelduseks on, et üleminekuaja demo-
kratiseerumisprotessis olevad postsotsialistli-
kud riigid on kriitikata nn. Esimese Maailma 
positsiooni omaks võtnud. See on problemaati-
line ühteaegu selle tõttu, et Kolmanda Maailma 
naisi nähakse eksootiliste teistena (seda teevad 
ka endise idabloki naised) ja Teise Maailma 
naised muutuvad lihtsalt nähtamatuks (sealjuu-
res on erinevatest riikidest pärit endise idabloki 
naiste vahel selged hierarhilised suhted, kus 
Ida-Euroopa naised näevad end Kesk-Aasia ja 
Kaukaasia naistest arenenumatena ja toodavad 
läänega samastuda püüdes samu problemaati-
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konteksti mõtestamiseks. See on mingis mõttes 
olnud loogiline, sest on teatud võtmeteemad ja 
mõisted, millega nii postkolonialistlik kui ka 
postsotsialistlik kontekst suhestuvad, nt. kaasa-
mise ja kõrvalejätmise struktuurid, keskuse ja 
perifeeria mudel, liminaalsete ja „vahepealsete“ 
olemiste teoretiseerimine, natsionalismi for-
muleeringud, teisesuse struktuurid ja erinevuse 
representeerimine, anti-imperialistlik võitlus, 
traumakogemus, mis on seotud kollektiivse 
mäluga, amneesiaga, ajaloo ümberkirjutami-
sega, vastuhakk kui kompleksne kogum kultuu-
rilisi praktikaid, ambivalentsus, enesekolonisee-
rimine, kultuurigeograafia, vähemuskultuurid, 
neokolonialism, transnatsionalism.

Selline mõtete rändamine ühest kontekstist 
teise on toimunud siiski nii, et postsotsialistlik 
diskursus on püüdnud kohandada postkolo-
nialistlikke mõisted oma kontekstiga ja tõlkida 
postsotsialistlikku kogemust kriitilisse ja teo-
reetilisse keelde, millel oleks tänapäeva huma-
nitaarteadustes kindlam ja arusaadavam koht. 
Vastupidist mõtete liikumist on olnud väga 
vähe ja see on olnud äärmiselt marginaalne, aga 
näiteks ajakirja Journal of Postcolonial Writing, 
mille erinumbris ilmus ka Madina Tlostanova 
artikkel (Tlostanova 2012), väidavad toimeta-
jad sissejuhatuses, et fakt, et seda vastupidist 
mõistete ja kogemuste liikumist pole toimunud, 
on kahetsusväärne mahamagatud võimalus 
(Kołodziejczyk, Şandru 2012). See, et postkolo-
nialistlik kriitika ei võtnud oma luubi alla Ida- ja 
Kesk-Euroopas 1990-ndatel toimunud muutusi, 
on mingil määral isegi kaasa aidanud sellele, et 
Ida-Euroopa on nüüd kontseptuaalselt pigem 
lääne modernsuse eurotsentristlikku mudelisse 
kaasatud.

Teatud määral on postkolonialistlik mõte 
selgelt muutunud kindlalt institutsionaliseeri-
tuks ja on tekkinud teatud kaanon, mis tähen-
dab, et oleks taas vaja tuua juurde kriitilisemat 
vaatenurka, mida tähelepanu pööramine puu-
tepunktidele postsotsialistliku kontekstiga võiks 
endaga kaasa tuua. Tlostanova on oma viimas-

tes artiklites ja raamatutes püüdnud leida vas-
tust küsimusele, mida tähendab olla see kont-
septuaalne tühimik, millest endine idablokk end 
pärast raudse eesriide langemist leidis. Nagu ka 
paljud teised autorid, peab ta postkommunismi/
postsotsialismi äärmiselt küsitavaks terminiks, 
sest on üsna võimatu panna ühte patta erinevate 
regioonide kommunistliku režiimi kogemused 
– juba seetõttu, et kõikide nende riikide ajalugu 
on niivõrd erinev ning erinevalt saadi ja saa-
dakse aru ka oma kogemusest, eesmärkidest ja 
rollist globaalses maailmas. 

Tlostanova leiab, et vaja oleks tõelist inter-
sektsionaalsust, lähenemist, mis oleks pluraalne, 
mis ei võrdleks kõike lääne ideaaliga, vaid oleks 
mitmekülgne üksteiselt õppimise protsess, mis 
põhineb pluritoopilisel hermeneutikal (vt. nt. 
Mignolo 2013). Ta pakub välja, et selle asemel, et 
uurida ja mõelda, kuidas saaksime Ida-Euroo-
pas postkolonialistlikke teooriaid kohaldada, 
võiksime alustada teadmiste geopoliitikast ja 
kehalisest poliitikast, mis kasvab välja kohali-
kust kontekstist, subjektsustest ja kogemustest. 
See tähendab, et peaksime vältima olemasole-
vaid, juba välja töötatud mõisteid ja diskursusi, 
rändavaid teooriaid, mis põhinevad lääne põhi-
mõtetel ja mis uurivad Teist kui objekti, jäädes 
ise abstraktsele positsioonile, seega tegelikult 
peites enda kontekstuaalsust. Selle asemel peak-
sime pöörama tähelepanu kohalikule konteks-
tile, ajaloole, inimestele, keda on koloniaalsed ja 
imperiaalsed erinevused mõjutanud. Selle mõt-
tega toob Tlostanova välja uue kaasaegse krii-
tilise mõtte paradigma – nimelt dekoloniaalse 
võimaluse –, mis tema arvates sobiks postkolo-
nialistlike ja postsotsialistlike kogemuste ühis-
nimetajaks.

Erinevalt postkolonialistlikest uuringutest 
pole dekoloniaalne võimalus omaette distsip-
liin, millel oleks oma loogika ja metodoloogia 
olemasoleva teadmiste süsteemi kohta (Quijano 
2000; Quijano 2007; Mignolo, Escobar 2009; 
Mignolo 2011). Selle lähenemise eesmärgiks on 
kontseptuaalne denaturaliseerimine ehk kvali-
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tatiivne ja mitte kvantitatiivne muutus (tähele-
panuta jäetud ja marginaliseeritud diskursuse 
lisamine olemasolevasse kaanonisse), mis ei 
toetuks vaid postmodernistlikele lääne mõis-
tetele, ilma modernismiajal loodud distsipliini 
kahtluse alla seadmata. Eesmärk ei ole „kolo-
nialismi õppida“, vaid teadmisi, subjektsust, 
sugu ja seksuaalsust dekoloniseerida ehk ümber 
mõtestada, otsides alternatiive lääne hegemoo-
nilistele diskursustele mitmelt erinevalt ääreala 
positsioonilt. Ehk siis kahtluse alla tuleb seada 
modernsuse ja koloniaalsuse fundamentaalne 
loogika ja lääne teadmiste monopol. 

Tlostanova heidab postkolonialistlikule dis-
kursusele ette seda, et see jääb siiski modernse 
subjekti (ehk see, kes uurib) ja objekti (ehk see, 
keda uuritakse) raamistikku, mille tulemusena 
ei muutu midagi domineerivas uurimisparadig-
mas, kus lääne nn. kõrgteooriat kohaldatakse 
nn. kohalikule materjalile. Fookus peaks olema 
probleemidel ja mitte distsipliinidel endil, mis 
aitaks esile tuua muutused teadmiste geopolii-
tikas ja kehalises poliitikas. Sellise dekoloniaalse 
perspektiivi eesmärgiks ei ole asendada või 
muuta lääne epistemoloogiat, vaid näidata, et 
samal ajal eksisteerivad mitte-hierarhiliselt koos 
erinevad maailmad.

Tlostanova osutab ka vajadusele teha vahet 
kolonialistlikul ja imperialistlikul erinevusel. 
Kolonialistlik erinevus tähistab nn. Esimese 
Maailma absoluutset teist (ehk postkoloniaalne 
Kolmas Maailm), samal ajal kui imperialistliku 
erinevuse alla paigutuvad nn. luuserid, kelle 
koloniseerisid intellektuaalselt, epistemoloo-
giliselt või kultuuriliselt nn. võitjad (Suurbri-
tannia, Prantsusmaa, Saksmaa ja USA) ja neil 
arenes välja nn. järelejõudmise loogika ning 
igasugused kollektiivsed kompleksid. See võib 
olla nii seesmine (Lõuna-Euroopa) kui väljas-
poolne (mitte-päris-lääne, mitte-päris-kapita-
listliku modernsuse impeeriumid, nt. Ottomani 
impeerium või Venemaa). Venemaad tuleb 
seega vaadelda kui teisejärgulist impeeriumit, 
mis pole endas kunagi eriti kindel ja millel on 

transmuteerunud postkolonialistlikud impul-
sid, eriti nende „kolooniate“ suhtes, mis kuulu-
vad Euroopasse rohkem kui Venemaa ise (kõik 
Ida- ja Kagu-Euroopa riigid ja Balti riigid). 
Need kolonialistlikud ja imperialistlikud erine-
vused raputavad laiali lineaarse ajaloo narratiivi, 
mis lõppes Nõukogude Liidu lagunemisega, ja 
seekaudu on võimalik jõuda eripalgelisema ja 
nüansirikkama pildini modernsusest ja kolo-
nialismist.

Käesolevas tõlkeartiklis pakub Tlostanova 
välja kolm trajektoori Ida-Euroopa feminismi 
jaoks. Sealjuures pole ei tagasiminek sotsia-
lismieelsete, tihti patriarhaalsete mudelite või 
nõukogude perioodi nostagilise meenutamise 
juurde ega ka nullist alustamine lääne femi-
nismi imiteerides, kuid sellele alati sekun-
daarseks jäädes, eriti elujõulised variandid. 
Lootusrikkam on idajärgse taasesksiteerimise 
leidmise võimalus, mida Tlostanova arva-
tes võiks pakkuda piirimõtlemine ja -eksis-
tents. Piiri mõistetakse mittelääne kriitilistes 
teooriates (postkoloniaalsed, dekoloniaalsed, 
Chicana feminism ehk sotsiopoliitiline liiku-
mine USAs, mis analüüsib Mehhiko-Amee-
rika naiste, kes identifitseerivad end Chica-
nana, ajaloolisi, kultuurilisi, spirituaalseid, 
hariduslikke ja majanduslikke intersektsio-
naalsusi) erinevatel tasanditel, ontoloogiast 
epistemoloogia ja aksioloogiani. Kriitilise 
feministliku diskursuse raames tähendab pii-
riala positsiooni võtmine oma koha leidmist 
modernsuse ning selle seesmiste ja väljaspool-
sete teiste vahel, fikseeritud kategoorilise mõt-
lemise ning üksteisega põrkuvate reaalsuste 
segunemise vahel. Piirimõtlemine võimaldab 
de-essentsialiseeritud, paindlikel ja dünaami-
listel gruppidel mõista teineteist oma ühistes 
võitlustes. Negatiivne positsioon, mis pelgalt 
diagnoosib naiste mitmest diskrimineerimist 
ja suleb nad teisesusse ja ohvripositsioonile, 
asendatakse positiivsema taaseksisteerimise 
positsiooniga, mis aitab ehitada alternatiivset 
maailma, kus „teised“ puuduvad. 
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Ehkki, nagu Tlostanova oma artikli lõpus 
märgib, on selline idajärgne taaseksisteerimine 
veel utoopiline mudel, on ta omaenda koge-
muse põhjal selgelt näidanud postsotsialistliku 
kogemuse kirjeldamise ja analüüsimise vaja-
likkust piirialaselt positsioonilt (Tlostanova, 
Thapar-Björkert, Koobak ilmumas). Ida ja 
lääne, põhja ja lõuna vaheliste dialoogide ehi-
tamise vaimus on oluline leida meie kogemuse 
ühisosa moel, mis aitaks vabaneda igavese sõl-
tuva kogemuse nõiaringist, alustades iseenda 
kogemuse üle reflekteerimisest. Mõeldes Tlos-
tanova kogemusele postkoloniaalse postsovet-
liku feministliku teisena, tema mitmesele pai-
gutumisele episteemilise koloniaalsuse skaalal, 
on põhjust ka Eesti kontekstis neile küsimustele 
mõelda. Kuidas mõtestame enda jaoks nõuko-
gude aja kogemust? Kuidas suhestume Eesti 
püüdesse pärast Nõukogude Liidu lagunemist 
läänega kriitikata taas sünkroniseeruda? Kuidas 
tajume lääne suhtumist meie teadmisloomesse? 
Kuidas näeme postkoloniaalseid ja teisi post-
sotsialistlikke subjekte ja nende teadmisloome 
praktikaid? Neile küsimustele pole iseenesest-
mõistetavaid üheseid vastuseid, kuid tänases 
geopoliitilises kliimas on kahtlemata oluline 
need enda jaoks hoomatavamaks mõelda, et 
konkreetsemalt küsimärgistada lääne modern-
suse loogikast kantud progressinarratiivid, 
mis problemaatiliselt toetavad patriarhaalseid, 
natsionalistlikke, rassistlikke diskursusi. Selle 
kaudu on võimalik öelda lahti lääne põhimõt-
test, mis paneb erinevad teooriad ja praktikad 
üksteisega võistlema, ja luua sügavamaid koa-
litsioone, mis lähtuvad kohaliku konteksti loo-
gikast, ent on siiski kooskõlas ka teiste häältega 
kogu maailmas.
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Gender discourses in Estonian 
in the Soviet period 
Eve Annuk
The Soviet period in Estonia has a cont-

radictory meaning from the perspective of 
gender. Although gender equality was an inse-
parable part of the Soviet worldview, it was 
not realized in reality. Despite the fact that 
women were granted rights equal to those of 
men Soviet society was characterized by gen-
dered stratification and the patriarchal view 
of gender remained vigorous under the public 
rhetoric of gender quality. Gendered divi-
sion of labor was also maintained as women 
often worked in positions that have traditio-
nally been viewed as feminine. The traditional 
gender role division was also maintained in the 
private sphere where women were responsible 
for domestic labor. The official Soviet image of 
the working woman above all showed women 
to be (cheap) labor power, the most expressive 
example of which is the representation of the 
woman tractor driver.         

However, Estonian experience of the Soviet 
period is also somewhat different from that of 
the rest of the former Soviet Union because, 
in addition to the experience of national sove-
reignty, Estonia was the most “Western” of the 
Soviet republics in an economic, geographical 
(closeness to Finland) and ideological sense. 
This also influenced the understanding of 
gender which combined Soviet gender equa-
lity rhetoric, ideology of Estonianness, certain 
Western influences, puritanism in relation 

to sexuality and the biological aspects of 
womanhood, etc. The central site where the 
gender question was discussed was the only 
women’s magazine of the time, “Nõukogude 
Naine” (‘Soviet Woman’) that echoed the posi-
tion of the Communist Party on the question 
of gender. Gender was represented in a more 
diverse fashion in literary texts, especially in 
the so-called domestic fiction. Opinions on 
gender were also importantly shaped by popu-
larizing medical texts with their puritan vision 
of the female body. The article analyzes gender 
discourses in the public sphere of the Soviet 
period on the example of print media, litera-
ture and popularizing medical texts. 

When Estonian women read 
Bebel: on the „Woman 
Question“ in Estonia in the 
early 20th century
Tiina Ann Kirss
This article takes its point of departure 

from three articles on the „woman question“ 
written by Estonian socialist Mihkel Martna  
in 1900, 1910, and 1917.  Taken together these 
articles usefully offer a grid within which the 
history of the Estonian women`s movement 
can be located during the years that spanned 
the 1905 revolution, the Russian revolution, 
and the birth of Estonian independence. In all 
three articles, Martna draws significantly on 
the work of German socialist leader August 
Bebel, whose work Die Frau und der Sozialis-
mus (Woman and Socialism, 1879) had been 
reprinted more than 50 times by the end of the 
19th century, and was extraordinarily popular 
in German workers` libraries. An abbreviated 
translation of this work from the Russian had 
been published in Estonia by the newspaper 
„Uudised“ in 1905. However, in the revolu-
tionary decade 1900-1910, ideas were passed 
along in digest and summary form in under-
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What do we talk about when 
we talk about feminism in 
Estonia?
Redi Koobak
Lately, feminist activities have gained con-

siderable new ground in Estonia and this has 
brought about the need to contextualize cur-
rent debates historically in order to demon-
strate the continuity of feminist thought and 
praxis as well as to point to changes that have 
already taken place. Since stories of the emer-
gence of feminism in Estonia have not been 
systematically studied yet, the article takes a 
closer look at the stories of how women in 
Estonia have become feminist. The article 
draws on 12 interviews with Estonian schol-
ars, artists, art critics, politicians and activ-
ists who position themselves as feminists 
and takes a closer look at how they arrived at 
feminism and what feminism means for them 
today. The article focuses primarily on three 
moments that have influenced the emergence 
of feminism in Estonia. These include a wide-
spread understanding of “proper” feminism as 
a Western mass movement, tensions between 
local context and Western feminism and 
the personal experiential background of the 
women who identify as feminist.

The main aim of the article is to point out 
the positive sides of current developments in 
feminism in Estonia as well as draw attention 
to potential drawbacks in order to find ways to 
talk about feminism in Estonia differently. The 
author emphasizes the need to be more criti-
cal of the way Estonian feminism is understood 
and the way it is influenced by Western feminist 
theories in order to avoid the common-place 
perception of Eastern European feminisms as 
“lagging behind” in the transnational context. 
The author argues that to do so we need to 
know the stories of local feminisms better and 
view local developments without forcing them 
into the normative Western progress narrative.

ground reading groups and, of course, circu-
lated orally. 

If one asks, who was reading Bebel`s 
ideas on the „woman question“ in Estonia 
around 1905, Bebel`s „ideal readers“ would 
have been (and were) a small group of young 
women revolutionaries including Marta Lepp, 
Lilli Ibrus-Köstner, Alma Ani-Ast, and Alma 
Ostra-Oinas who attended the Tartu Pushkin 
High School for Girls, were active in under-
ground reading circles run by Russian univer-
sity students in Tartu, and mentored by both 
Peeter Speek and Mihkel Martna himself. In 
the memoirs of these women, deposited in the 
„1905 Society“ papers of the 1930s (a campaign 
for collecting archival material on the 1905 
revolution in which Martna was an important 
voice), the women mention a core selection of 
Marxist and socialist texts, as well as a number 
of titles on natural sciences. Bebel`s ideas were 
thus received in the context of his contempo-
raries among thinkers, and they were coherent 
with the deviations and transgressions of tra-
ditional womanhood practiced in revolution-
ary circles around 1905. 

The article analyzes the work of Martna`s 
articles in selecting, contextualizing, and 
applying Bebel`s ideas to the Estonian social 
situation as an important layer of Martna`s 
political contributions to socialist thought in 
Estonia. Except for the first, the articles were 
written during Martna`s political exile in 
Germany and Switzerland from 1905-1917, a 
period during which he extended his educa-
tion as an auditor at the Universities of Bern 
and Zürich and at the Berlin Arbeiterschule. In 
the lively environment of the German socialist 
movement, Martna`s own reading included 
socialist women`s periodicals. In conclusion, 
the article examines several untravelled routes 
in Estonian women`s history in the early dec-
ades of the 20th century, and methodological 
approaches to studying them.
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Christian family and the       
ideology of family values 
Anne Kull
The attitudes of Jesus and his followers 

about family were ambivalent. In fact, for most 
of Christian history, attitudes about family 
have tended to be negative: Jesus was most 
probably not married, asceticism (monks, 
nuns, hermits) had a higher position and was 
more respected in both Catholic and Ortho-
dox Christianity. 

Like all world religions, Christianity has 
adapted to different social and economic 
formations. Changes in economic and labor 
relations have always been accompanied by 
changes in the definition of family and family 
relations. Even a brief look at history reveals 
that the mythical “Christian family” is a recent 
ideological construction that has little to do 
with actual practices over centuries. The ide-
ology hides behind the noble aim of defending 
children, but displays the ignoble goal of con-
trolling and ruling women (or other weaker 
individuals) and their bodies.

The anti-family stance of Jesus and the 
majority of the New Testament is not a real-
istic model for today’s family as it was rooted 
in the critique of the family of the time and 
an apocalyptic worldview, but it might provide 
us with food for thought. Could today’s Chris-
tians, as radically as the first followers of Jesus, 
give the family a new meaning that would not 
be based on gender, economic or social hierar-
chy or just blood ties?

Gender stereotypes and epis-
temic injustice 
Endla Lõhkivi
The article addresses the operation of 

gender stereotypes in scholarly contexts from 
the perspective of philosophy of science. The 
author proceeds from Alison Wylie’s treat-

ment of epistemic injustice that allows us 
to explain how stereotypes contribute to 
biased evaluation of research results. While 
Wylie demonstrates how cool work environ-
ment culture supports biased evaluation – by 
increasing the exclusion of the marginalized 
groups – the present article focuses on how 
gender stereotypes undermine the credibility 
of scholars so that this, too, leads to biased 
evaluation and the exclusion of weaker par-
ties from the critical discussion necessary 
for achieving the objectivity of research. The 
examples are derived from interviews from a 
study of the culture of Estonian humanities 
scholars and an international study of the cul-
ture of physics. 

The problematic relationship 
of feminism and neoliberal-
ism 

Raili Marling
While internationally there is ample criti-

cism of neoliberalism in feminist and gender 
studies literature, it is missing in today’s Esto-
nia, probably because of the wide acceptance 
of neoliberalist ideals in Estonian society. 
Because of the silent acceptance of neoliber-
alism we, especially, need its critical analyses, 
including from a gendered perspective. The 
article first, on the basis of international expe-
rience, gives a survey of the problematic influ-
ence of neoliberalism on feminist movements 
and the cooptation of feminist vocabulary in 
the neoliberalist context. The neoliberalization 
of feminisms (be it strategic or unconscious) 
and the depoliticization of feminist vocabu-
lary has undermined the feminist project of 
solidarity and justice. The article sketches the 
influence of neoliberalism on feminism in 
Estonia and calls for a greater awareness of the 
language used in feminist debates.
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the sphere of sexuality. It is the latter that we 
find information about in Hupel’s descriptions, 
the best source on the life of Estonian peasants 
in the 18th century. The descriptions demon-
strate that in sexual life women retained a great 
degree of independence even 500 years after 
the Crusader conquest.

‘I am not a woman writer’: 
About women, literature 
and feminist theory today

Toril Moi
This essay first tries to answer two ques-

tions: Why did the question of the woman 
writer disappear from the feminist theoreti-
cal agenda around 1990? Why do we need to 
reconsider it now? I then begin to develop a 
new analysis of the question of the woman 
writer by turning to the statement ‘I am not 
a woman writer’. By treating it as a speech 
act and analysing it in the light of Simone de 
Beauvoir’s understanding of sexism, I show 
that it is a response to a particular kind of 
provocation, namely an attempt to force the 
woman writer to conform to some norm for 
femininity. I also show that Beauvoir’s theory 
illuminates Virginia Woolf ’s strategies in A 
Room of One’s Own before, finally, asking why 
we, today, still should want women to write.

Woman in foreign academia: 
Women scholars from Cen-
tral and Eastern Europe 
problematizing gender 
equality in Swedish univer-
sities 

Marion Pajumets, Triin Roosalu
Women are under-represented in science, 

technology and engineering research both 

”Finding a girl sleeping in the 
arms of a boy is not shame-
ful for them.“ August Wil-
helm Hupel’s descriptions 
of peasant sexual life in the 
context of the history of the 
Estonian family 

Merili Metsvahi
The article gives a brief overview of the 

life and work of August Wilhelm Hupel and 
focuses on the treatment of peasant sexual life 
in Hupel’s three-volume work Topographische 
Nachrichten von Lief- und Ehstland (1774-
1782) (‘Topographic news from Livonia and 
Estonia’) and his articles Ueber den Werth der 
Jungfrauschaft unter Ehsten und Letten (‘On 
the value of virginity among Estonians and 
Latvians ‘, 1791) and Ueber das Hauben der 
ehstnischen Dirnen (‘Marriage rites for Esto-
nian girls’, 1795). Hupel’s descriptions will be 
placed in the context of research on the his-
tory of the Estonian family. 

The history of the Estonian family has 
received serious attention only in the 21st cen-
tury. The view that strongly patriarchal order 
has prevailed in Estonia since pre-history, 
propagated by 19th-centiry Baltic-German his-
torians, dominated throughout the whole of 
the 20th century. Archaeologist and historian 
Marika Mägi, who in her work leans on the 
research of Swedish historian Nils Blomkvist, 
has refuted this belief. The earlier strong posi-
tion of women started to weaken in the 13th 
century, starting from the Crusader conquest, 
which saw the collision of different views of 
the two cultures about the status of women. It 
is very probable that matrilineal descent was 
replaced by a patrilineal one during the 13th 
century. However, there were spheres of life that 
were hidden from the dominant classes and 
where changes were only minimal, for example 
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in Central and Eastern Europe and Nordic 
countries. Differently from postsocialist coun-
tries, however, Swedish academia uses dif-
ferent interventions to improve the position 
of women scientists. Thus women scientists 
from Central and Eastern Europe who work 
in Swedish academia should value the gender 
equality policies of Swedish universities 
highly. But do they?

The article aims to identify the attitudes 
of women scientists who have been consecu-
tively socialized into different gender orders 
(socialist, postsocialist, neoliberal, Nordic) 
about the gender equality policies of an aca-
demia that most explicitly strives to achieve 
gender balance.  

The analysis is based on biographical 
interviews with 13 mobile women scientists 
who worked in 8 Swedish universities in the 
fall of 2014. Their attitudes are determined 
with the help of critical framing theory and 
existing typologies that distinguish political 
frameworks of gender equality in different 
European countries.

The analysis identifies three dominant atti-
tudes towards the gender equality policies of 
Swedish academia. The first believes them to 
be positive but rather passive (so-called trans-
formative framing); the second considered the 
interventions of the Swedish academia active, 
but somewhat detrimental (so-called inclusive 
framing); some women believed the existing 
interventions in the context of gender equal-
ity weak, but also somewhat unnecessary (so-
called denial framing). The discussion section 
considers what influence the specific multiple 
socialization and gratitude may have on the 
evaluations of Swedish academia given by 
women scientists from Central and Eastern 
Europe.

Incidence of sexual violence 
among women, risk groups 
and attitudes in Estonia 

Kai Part, Made Laanpere, Hedda Lippus
A population-based questionnaire survey 

demonstrated that sexual violence, including 
rape, is widespread in Estonia. In the group 
of 16–44-year-old women in Estonia, 16% 
of the respondents had experienced types of 
sexual violence studied. Both women and men 
experience sexual violence in Estonia, but the 
majority of victims are women. The most vul-
nerable group is young women. The perpetra-
tor of sexual violence is usually one’s partner 
or a person known to the victim. A notable 
percentage of the respondents (men more 
than women, ethnicities other than Estonian 
more than Estonians) associated sexual vio-
lence primarily with sexual intercourse and 
other contact-based sexual activities against 
the victim’s will, but did not consider vio-
lence perpetrated by one’s spouse/partner or 
non-contact types of sexual violence to be 
sexual violence. Attitudes blaming the victim 
were widespread. For example, a significant 
number of respondents believed the victim of 
rape to be (partly) responsible for the crime if 
she had consumed alcohol. They also believed 
that after hugging and kissing a woman should 
no longer refuse sex. Such attitudes may lead 
to a situation where the majority of victims 
will not report the sexual violence and will not 
seek help. 
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The discordant voices in 
the feminist choir: post-
socialist feminism between 
“going back”, “starting from 
scratch” and a “post-East” 
re-existence 

Madina Tlostanova
In her article Tlostanova analyzes the 

options of postsocialist Eastern European 
feminisms in today’s neoliberal condition in 
which they have become the semiperiphery of 
the West. She suggests three trajectories: going 
back (either to pre-socialist, often patriarchal 
models or nostalgic memories of the Soviet 
period), starting from scratch, imitating West-
ern feminism but always remaining secondary 
to it and finding a “post-East” existence. The 
roots of the latter should be in border thinking 
and practice as well as critical and dynamic 
intersectionality.
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 ENUT                                                                  

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) 
registreeriti mittetulundusühinguna 1997. a. 
aprillis. ENUT-i eesmärk on süvendada arusaa-
mist inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia 
arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd 
ning toetades sugupoolte võrdsust kõigis elu-
valdkondades. ENUT-i ametlikule avamisele 4. 
veebruaril 1999. a. konverentsiga „Eesti naised 
poliitikas“ eelnes mitu aastat  vabatahtlike tööd, 
planeerimist ja toetuste kogumist.                                                             

Oma lühikese ajaloo jooksul on ENUT 
komplekteerinud mitmekülgse naisuurimust  
käsitleva raamatukogu, millele panid aluse  
Kanada Ontario provints, Eesti Abistamiskomi-
tee ning Kanada Women’s Issues Project.                           

Tänu Tallinna Ülikooli toetusele on 
ENUT-il kontori- ja raamatukoguruum üli-
kooli peahoones, samuti internetiühendus.                           

Mitmete toetajate, nagu Euroopa Liidu 
PHARE demokraatia makroprogrammi, Norra,   
Rootsi, Soome, Hollandi, Kanada, Suurbritan-
nia, Saksa ja USA Eestis asuvate saatkondade, 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni arengu-
programmi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
ning Norra Välisministeeriumi (koostööprog-
ramm Kesk- ja Ida-Euroopaga) panus on teinud 
võimalikuks ENUT-i videokeskuse, kodulehe-
külje ja andmebaaside loomise, eesti- ja inglis-
keelse uudistelehe väjaandmise ning seminaride 
ja konverentside korraldamise.                                   

ENUT-i raamatukogu ja konverentside 
külastatavus annab tunnistust Eesti naiste ja 
meeste suurenevast huvist nende elu mõjuta-
vate sooga seotud tegurite vastu. Seega on alust 
arvata, et on oluline ja vajalik välja anda Eesti 
nais- ja meesuuringute ajakirja. Ajakiri on foo-
rumiks, kus saab kriitiliselt analüüsida soorolle 
nüüdisaja ühiskonnas ja diskuteerida sügavuti 
Eesti ühiskonnas toimivate soorollide üle. 

About ENUT

The Estonian Women’s Studies and Resource 
Centre, known under Estonian acronym ENUT, 
was registered as an NGO in April, 1997. The 
Centre was officially opened on February 4, 
1999 at the Tallinn Pedagogical University. 
Its aim is to promote better understanding of 
human rights, and to support the democratic 
process by encouraging gender equality, coope-
ration among men and women in all aspects of 
life, and the empowerment of women.

During its short history, ENUT has de-
veloped an extensive library, thanks to dona-
tions from the Government of the Province of 
Ontario, Canada, the Estonian Relief Commit-
tee in Canada, and the work of the Canadian 
Women’s Issues Project. 

The Tallinn University has provided space 
and Internet service on its premises for the 
Centre. Other donors, most notably the Euro-
pean Union PHARE Democracy Programme, 
the Embassies of Germany, Norway, Canada, 
Finland, Netherlands, Great Britain, Sweden, 
UNDP, the Nordic Council of Ministers, and 
the Norwegian Foreign Office’s Programme of 
Cooperation in Central and Eastern Europe, 
made it possible for us to develop an audio-
video center, to issue a newsletter in both Eston-
ian and English, and to establish a homepage 
and databases. 

ENUT has organized well-attended confer-
ences and seminars on a wide variety of subjects.

Evidence of growing interest, based on 
attendance at the conferences, visitors to ENUT, 
and borrowers of books from ENUT’s library 
gave reason for ENUT to decide that the time 
is ripe for launching an Estonian journal of 
women’s studies. The journal will be the forum 
in which critical analyses of gender roles in con-
temporary Estonian society are presented.


