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Tutvustades 28. jaanuari „Postimehes“ lühidalt feminismi ajalugu ja pisut pikemalt nüüdisaegset 

radikaalset feminismi, viitab Kaido Jaanson ENE-le, kus märksõna feminism mõistetakse kui naissoo 

tunnuste esinemist meestel. Sellepeale ei jää tal muud üle kui retooriliselt küsida: „Mida arvavad eesti 

feministid?“ 

Küsimus on provotseeriv: seda võib tõlgendada kui teadlikku, mehelikku (?) väljakutset 

mõttevahetusele feminismist kui poliitilisest diskursusest, feminismi olemasolust Eestis, naise asendist 

Eesti praegusel poliitilisel maastikul,  

naise probleemidest üldse. 

Feminismi ajaloost on teada mehi, kes naiste õiguste eest seisnud ja sel teemal avalikult sõna võtnud. 

Tuntum neist on John Stuart Mill (1806-1873), kelle „The Subjection of Women“ („Naiste 

alistamisest“, 1869) oli katse analüüsida naiste allasurutud seisundit ühiskonnas, lähtudes liberaalse 

humanismi positsioonilt. Meesfeministe on olnud ajaloos hiljemgi ja neid on ka nüüd. Ka uue 

meesliikumise tekkimine on saanud tõuke feminismilt. 

Eelnev ei tähenda, nagu seaksin ma Kaido Jaansoni ühte ritta meesfeministidega või vastupidi, 

tahaksin rõhutada ka antifeministlikku hoiakut. Fakt, et mees võtab üles sellise teema, iseloomustab 

praegust Eesti ühiskonda ja sugupoolte asendit selles: naised kas ei saa, ei taha või ei julge oma 

probleemidest avalikult rääkida-kirjutada mujal kui naistelehtedes. 

Meie massiteabevahendeid jälgides tundub, nagu oleks feminism ja sellest rääkimine-kirjutamine 

meeste privileeg, ja mitte ainult negatiivses mõttes. 

Naiste suhtumine feminismi varieerub äärmuslikust eitusest (à la Ly Lestberg „Ma vihkan 

feminismi!“) kui ebaleva õlakehituseni. 

Viimase taustaks on Eesti (ja teiste endiste sotsialistlike maade) Lääne ühiskondadest erinevad 

majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised olud ja inimeste erinev poliitiline kogemus (=kogenematus). 

Sotsialistliku ühiskonna 

võrdõiguslikkuse poliitika 

on teinud võimatuks kõnelda sugupooltevahelisest võrdõiguslikkusest, tundumata liiga 

kommunistlikuna. Pealegi on naisena (s.t. vähem autoriteetselt positsioonilt) raskem rääkida 

feminismist Eestis, kus rahvusprobleemid on teravalt päevakorral ja majanduslik surve on jäänud 

ellujäämisküsimuseks. Naisliikumine ja rahvuslik vabastusliikumine ei taotle sugugi alati ühesuguseid 

eesmärke. 

Uus naisliikumine (Women’s Liberation Movement) e. feminism selles tähenduses taastekkis 

Ameerikas ja Euroopas (Inglismaal, Prantsusmaal, Itaalias, Skandinaaviamaades jm.) 1960-ndate 

aastate lõpul koos teiste lääneriike sel ajal raputanud protestiliikumistega (uusvasakpoolne liikumine, 

üliõpilasliikumine jt.). Kui aktiivselt poliitikas osalenud naised avastasid, et selles parema ja 

õiglasema ühiskonna nimel peetavas võitluses oli neile jäetud traditsiooniline kohvikeetja- ja 

sekretäriroll, et vana režiimi ümber lükata aidanud mehed pidasid vaevalt silmas seda, millist rolli 

hakkavad naised mängima uues tsiviilühiskonnas, oli aeg küps oma rahulolematus nähtavale tuua. 



Naiste katsed uusvasakpoolse liikumise raames naisküsimust esile tuua äratasid vastuseisu meestes, 

kes pidasid seda teisejärguliseks. Esimene iseseisev radikaalsete naiste rühm moodustati 1967 

Chicagos. Seejärel hakkasid naised massiliselt looma oma rühmi, nn. consciousness-raising groups 

(teadvustamisrühmad) kui täiendust ja alternatiivi lisaks nendele poliitilise võitluse vormidele, millega 

nad olid seotud. 

Neis teadvustamisgruppides rääkisid naised oma igapäevasest elust, kusjuures autoriteedi allikaks oli 

individuaalne naine ise. Naise subjektiivne kogemus oli kehtiv seepärast, et ta oli selle ise läbi elanud, 

kuigi see kogemus võis olla vastuolus sellega, mida naine oleks pidanud tundma või mida ta ise endalt 

oleks oodanud. Naiste omaksvõetud identiteet oli vasturääkiv, osa sellest oli passiivne ja eneseeituse 

kultuur. Naiste 

kogemus ja teadvus olid vastuolus, 

nad tundsid, et asjad ei sobi kokku. 1960-ndate aastate lõpul sündinud feministlik lööklause The 

personal is political (individuaalne on poliitiline)  tähendas, et poliitilised ei ole ainult avalikud, kõiki 

puudutavad asjad, vaid ka (ennekõike) isiklikud olukorrad ja probleemid, millega puututakse kokku 

igapäevases elus. 

Feminism on esimene sotsiaalne teooria, kus on sugupoolt püütud kasutada sotsiaalse analüüsi 

põhikategooriana, lähtudes eeldusest, et naised on alistatud ja et seda tuleb muuta. Selle alistamise 

analüüsi vorme ja selle vastu võitlemise strateegiaid on mitmeid. Tegelikult polegi olemas üht 

feminismi, vaid on feminismid. 

Sugupoole mõiste problematiseerimine innustas naisuurijaid analüüsima sugupoolerolle ja –

stereotüüpe sotsiaalse kontrolli vahendina. Tekkis naisuurimus e. feministlik uurimus, mille 

eesmärgiks on naise vaatepunkti esiletoomine eri teadusharudes (kirjandusteadus, ajalugu, 

sotsioloogia, keeleteadus jt.) ning mis asetab end kriitiliselt valitsevate teadusparadigmade suhtes. 

* * * 

Eestis ei ole veel(?) olemas feminismi selles mõttes, nagu see tekkis 1960-ndate aastate lõpul läänes. 

Vastupidi, Eesti sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised tingimused näivad feminismi tekkimise 

võimalustele vastu töötavat. Lääne uurijad on viidanud rahvuslike vabastusliikumiste ja demokraatia 

ülesehitamise katsete negatiivsetele tagajärgedele naiste suhtes endistes sotsialismimaades (abordi 

kriminaliseerimine, lasteaedade kaotamine, naiste ergutamine kogupäevatööst loobuma). Pärast 1988. 

aasta laulvat revolutsiooni on demokraatia Eestis liikunud samas suunas. 

Vaatamata naiste tollasele osalemisele rahvusliikumises on nende osakaal praeguses poliitikas, eriti 

aga naiste mõjuvõim poliitiliste otsuste tegemisel marginaalne. 

Kolme naisministri olemasolu 

praeguses valitsuses ei mõjuta poliitikat küll naistekesksemas suunas ega ole ka naiste probleemide 

esiletõstmisele kaasa aidanud. Võib kahelda kui palju oli (on) naiste töölt koju jäämise soovis nende 

endi teadlikku valikut ja kui palju on seda massiteabevahendites kasutatud kui poliitilist strateegiat, 

vähendamaks naiste konkurentsivõimet tööjõuturul, poliitikaelus, üldse avaliku elu sfääris. 

Naiste kojujäämise soov on pigem valikuvabaduse puudumisest tingitud sundkäik, et vähegi 

kergendada ülejõukäivat ametitöö + kodutöö koormat. Uurimuste järgi on Eestis kodutööd valdavalt 

naiste õlul, erinevalt näiteks Skandinaaviamaadest või USA-st. Kodutööde raskust meil ei saa 



võrreldagi arenenud lääneriikide omaga: meil peab naine tasuta ära tegema ka selle, mida põhjustab 

ühiskonna majanduslik mahajäämus (näiteks sooja vee puudumine suurendab just nimelt naiste 

töökoormust). Naiste kodus tehtav töö on nähtamatu (seda ei peeta tööks) ja tasustamata, sellega ei käi 

kaasa sotsiaalseid garantiisid (tasuline puhkus, pensioni saamise võimalus jne.). 

Kui feministid on pidevalt võidelnud selle eest, et naistele makstaks võrdse töö eest võrdset palka, siis 

samas ei ole jäädud ainult matemaatilise ebavõrdsuse taha pidama. Feministlik analüüs on 

keskendunud ka naiste marginaalsele asendile ühiskonnas ja sellele, et naistel – nagu ka teistel 

ühiskonna marginaalsetel gruppidel – puudub võim. Reproduktiivsus ja laste sünnitamine on senini 

olnud üks vähestest valdkondi, kus naistel on olnud võimu, kuid uute reproduktiivtehnoloogiate 

kasutuselevõtuga on seegi valdkond naiste kontrolli alt ära libisemas. 

Põhimõttelise tähtsusega on feministidele naise seksuaalse enesemääramise õigus. 1960-ndate aastate 

protestiliikumise raames tekkinud seksuaalrevolutsioon ei ole naistele olnud vabastav. Võib oletada, et 

Eestis  on see valdkond naistele problemaatilisemaid ja sotsiaalsete tabude tõttu raskesti käsitletav, 

eriti naise vaatepunktist. Vägivald naiste suhtes, mis peegeldab meeste ja naiste ebavõrdset asendit 

ühiskonnas, ning majandusliku languse tagajärjel hoogustuv prostitutsioon on probleemid, mille 

ulatust ja tervust me veel ei oska (ei taha?) näha. 

Kõrvuti ajalooliste, majanduslike ja sotsiaalsete tingimustega, mis naiste asendit meie ühiskonnas 

määravad, on olulised ka inimeste hoiakud ja väärtushinnangud, sugupoolte-stereotüübid, 

mehelikkuse-naiselikkuse mõisted, ühesõnaga 

sugupooleideoloogia. 

Ideoloogiat määratlen ma Louis Althusser’ (1918, prantsuse strukturistlik marksist) käsitluse järgi kui 

uskumusi, tähendusi ja praktikaid, mis kujundavad meie mõtteid ja tegusid. 

Ideoloogia üksnes ei määra meie arusaamist maailmast ja meie kohast selles, vaid ta on meie 

kogemuse tingimus. Sellisena erineb ideoloogia mõiste tavapärasest arusaamast, mis seostab 

ideoloogiat väliste doktriinide kogumiga, mida indiviidid teadlikult valivad ja tagasi lükkavad (näit. 

kommunistlik ideoloogia). Seda aspekti silmas pidades on mõistetav, miks meie ja Lääne naised  tihti 

ei leia ühist keelt: mõisted, mida kasutatakse, on erineva kontekstuaalse tähendusega. 

Naised Eestis ei teadvusta end veel subjektidena, vaid näevad end meheliku määratluse kaudu. Naine 

on ikka veel mehe Teine (Simone de Beauvoir, 1908-1986), kes vaatleb end läbi meheliku teadvuse 

kui objekti, kui vahendit kellegi teise heaolu saavutamiseks. Aga mida tahavad naised ise? Võibolla 

peaksime alustama algusest ja küsima koos S. de Beauvoir’ga: kes on naine? 

 


