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Eesti intellektuaali jaoks on feminism skandaal; seejuures polegi eriti oluline, kas see intellektuaal on 

meessoost või naissoost. Ehkki feminism tuleneb sooprobleemidest, puudutab ta rohkem grupi üldist 

mentaliteeti kui bioloogilist sugu. Tihti on feminismi kõige tulisemaks (ja eelarvamuslikemaiks) 

vastateks naised – Eestis ei leidu mitte üksnes naisi, kes feminismi vastu räägivad, vaid kummalisel 

kombel koguni naiskirjanikke, kes feminismi vastu kirjutavad. 

Millised on kõige tüüpilisemad anti-feministlikud eelarvamused? Arvan, et need võib suuresti jagada 

kahte kategooriasse: (a) need, mis on seotud iseseisvuseelse vastupanuga ja rahvusliku ideoloogiaga, 

ja (b) need, mis pärinevad harilikust seksismist ja mida eestlased jagavad muu Lääne kultuuriga. Need 

kaks kategooriat on omavahel põimunud, kuid neid tuleb hoida lahus, kuna nad sotsiaalselt esindavad 

erinevaid põhjuslikkusahelaid. 

Just esimene eelarvamustekategooria on see, mis eesti antifeminismi eriliseks muudab. Tegelikult on 

sel kategoorial topeltalgupära: osalt tulenevad need eelarvamused reaktsioonist nõukogude „ametliku 

feminismi“ vastu, mis põhines Leninil ja moodustas teatava kaitsevõre, takistades isetekkelise 

feminismi sündi. Tegelikult oli Lenini feminism üpris pealiskaudne. See kuulutas mingit abstraktset 

„sugupoolte võrdsust“ ja seadis põhieesmärgiks ajada naised oma kodudest tehastesse tööle. Taoline 

industriaalne feminism kujutab enesest ühtlasi rünnakut emaduse vastu – Lenini arvates pidi laste 

kollektiivne kasvatus olema mitte üksnes soovitatav, vaid lausa kohustuslik, ja eriti Stalini ajal olid 

naiste sünnituspuhkused ülekohtuselt lühikesed (mitte rohkem kui kaks nädalat pärast lapse sündi!). 

Pole mingi ime, et terved naiste põlvkonnad seda „feminismi“ jälestasid. Õieti polnudki see muud kui 

teatav riigiterrorismi vorm, mis seadis sihiks ikestada noored naised niisamad kindlalt kui noored 

mehed ikestati armees. Enamasti püüdsid naised seda saatust vältida, võttes kergemaid töökohti või 

jäädes koduperenaisteks; ning nad leidsid õiglaselt, et puhas patriarhaat on naise jaoks märksa 

turvalisem kui patriarhaadi ja industrialismi kombinatsioon. 

Teiselt poolt oli rahvuslik vastupanuideoloogia pidevalt mures eestlaste madala iibe pärast. 

Kahtlustati, et naiste emantsipatsioon võiks anda negatiivse tagasilöögi rahvastiku juurdekasvule. See 

väljasuremisohust lähtuv problemaatika põhines suuresti illusioonidel, kuna alaneva iibe tegelikeks 

põhjusteks olid elatustaseme tõus kuue- ja seitsmekümnendail aastail ning samaaegne poliitiline 

surutis pärast Praha sündmusi 1968. Peale selle, et too iibe-ideoloogia oli vale, kätkes ta endas ka 

tugevat seksistlikku alatooni. Ta sidus rahvusluse ja antifeminismi kokku, mille tulemusena naiste 

emantsipatsioon ja rahvuse emantsipatsioon muutusid eestlase teadvuses kaheks põhimõtteliselt 

lahutatud mõisteks – kaheks teineteist vastastikku välistavaks mõisteks. 

Harilikud seksistlikud eelarvamused ei vaja kirjeldamist. Nagu ülalpool ütlesin, on nad põimunud 

muude ettekujutustega. Koos moodustavad need terviku, mis pole sugugi hõlpsalt analüüsitav. Kui ma 

näiteks kuulen kedagi ütlemas, et feministide arvates peab inimkond tulevikus nähtavasti paljunema 

„pungumise teel“, pole mul otsekohe selge, kas see on lausutud „rahvuslikust“ või otseselt 

seksistlikust vaatepunktist. Siiski kaldub see olema järjest enam seksistlik ja järjest vähem 

„rahvuslik“; see areneb järk-järgult seksismi suunas, kuna rahvuslik ideoloogia järk-järgult kaotab 

vastupanu tunnuseid ja muutub järjest enam ametlikuks käibevaraks. 

Üks naisajakirjanik on väitnud, et eesti naised ei vajavat feminismi, kuna eesti naiste staatus Eesti 

talupojaühiskonnas oli traditsiooniliselt kõrge. Naised olid tihti mõjukad ja varakad taluperenaised. 



Mehed olid seevastu võõrvõimu poolt alla surutud, nad kaotasid agressiivsuse ja muutusid 

passiivseteks seepärast peavad tugevad naised juhtima oma mehed tagasi patriarhaadi õilsate väärtuste 

juurde. – Sellises müütilises nägemuses võib olla terake tõtt (vähemasti selles osas, mis puudutab 

taluperenaiste staatust), kuid lõppkokkuvõttes on see eksitav ega seleta kuidagi väidetavat „feminismi 

puudumist“ Eestis. 

Üks meesajakirjanik anus, et et eesti naisi enam ei tülitataks feminismiga. „Meie kallid naised on nii 

väsinud Nõukogude okupatsioonist ja rahvuslikust rõhumisest... ärge tehke nende elu veelgi 

raskemaks selle võõrapärase Lääne feminsmiga.“ – Kontekstis välja rebituna näib selline erandi 

nõudmine veelgi veidram kui müüt „tugevatest naistest“. Tegelikult on ta aga palju reeglipärasem, ja 

ühtlasi palju petlikum ja pahatahtlikum: mitte enam mehi, vaid naisi on siin kujutatud sandistatud ja 

lüüasaanud tõuna, kes ei suuda taluda moodsa maailma väljakutset – vähemasti mitte praegu, kuid 

loodetavasti mitte kunagi. 

Tegelikult on Eestis feminismi jaoks koht juba olemas, nii nagu see on olemas igal teiselgi maal. 

Feminismil pole lihtsalt olnud mahti areneda. Üldlevinud eelarvamused kõlavad täna õõnsamalt kui 

varem. On aga mõned probleemsed punktid, mida seni veel polegi fookusse võetud. Üks neist on keele 

probleem. Nimelt pole eesti keeles, nagu mitte ka üheski teises soome-ugri keeles, olemas soo 

kategooriat, ei isikulistes asesõnades ega nimisõnasoona (viimase poolest on ta sarnane inglise 

keelega, kuid arvestades põhilist erinevust, et eesti keeles pole olemas ka artiklit). Kas tähendab see, et 

soolisi erinevusi tajutakse eesti kultuuris vähem, või on need siin vähem rõhutatud? Müstikust 

luuletaja ja teoloog Uku Masing on väitnud, et nimisõnasoo puudumine eesti keeles tähendavat 

eestlaste kalduvust asju mitte väärtuseliselt klassifitseerida. Siiski jääb grammatika ja 

mõtlemiskategooriate seos siin ähmaseks. Nõnda ei või me ka öelda, et sooliste asesõnade puudumine 

piisavalt täiendaks eestlaste vähem diskrimineerivat hoiakut sooprobleemide suhtes. Isiklikult arvan 

küll, et eestlase mentaliteet on kergelt demokraatlikum lääne-eurooplase või põhja-ameeriklase omast: 

eesti kogukond on suhteliselt ühtlane, ta ei tunne teravaid klassivahesid ega ühtki põhilist 

rassismivormi. Eesti rahvusluses on alati domineerinud vastupanu elemendid. Kui nüüd veel võrdleme 

Eestit hispaaniakaeelse Ameerikaga või Balkani maadega, võime nentida, et eesti seksism on 

suhteliselt leige, ehkki mitte märkamatu. Seepärast arvan, et keele ja grammatika omadusi puudutav 

väide võiks olla sõnastatud järgmiselt: me ei saa öelda, et sooliste asesõnade puudumine selgelt 

tähistab mentaalset kalduvust sooliste erinevuste vähendamise suunas, kuid igatahes ei hõlbusta eesti 

grammatika struktuur kuidagi seksistliku diskursuse ülesehitamist. Sõnadel „kunstnik“, „kriitik“ või 

„filosoof“ pole eesti keeles mingeid soolisi tunnuseid, ja kunagi ei teki vajadust teha isikuliste 

asesõnade vallas he or she-tüüpi täpsustusi. 

Siiski ei kuku antifeministlikud eelarvamused palja grammatika jõul. Nad püsivad ja töötavad edasi. 

Nende lumm puruneks, kui me kõigepealt lahutaksime ülalmainitud kaks eelarvamuste kategooriat ja 

analüüsiksime neid edasi. See oleks Eesti oma feminismi esimene kriitiline ülesanne. 

 


