
Teise tootmine – Ida-Euroopa ja feminism 
1
 

Katrin Kivimaa 

1995. aastal ilmunud eesti esimese feministliku kunsti näituse „EST.FEM“ kataloogis kirjeldab Hasso 

Krull, et feminism on eesti intellektuaali jaoks skandaal, olgu siis tegemist naise või mehega (Krull, 

1995, 9). See viie aasta tagune iseloomustus näib üsna edukalt kirjeldavat ka praeguse eesti ühiskonna 

suhtumist feminismi. Vahest võib ümber sõnastada väite teise poole, sest, hoolimata peavoolu meedia 

ja ühiskonna jätkuvast „sõjakäigust“ (pro)feminismi ja naisliikumise vastu, on esile kerkinud 

institutsioone, üksikisikuid, akadeemilisi programme ja naispoliitikuid, kes tegelevad aktiivselt 

sugupoole-problemaatikaga. Vaenulik või vähemalt naeruvääristav ja kahemõtteline suhtumine 

sotsiaalpoliitilisse naisüritusse nagu ka sugupoolte ja naisuuringute umbusaldamine on aga visad 

kaduma, mida ilmekalt demonstreeris 24. ja 25. märtsil 2000. a. toimunud konverentsi „Eesti naised 

Euroopa Liidu kodanikena“ alavääristav kajastamine Eesti meedias. Osa meediakanaleid portreteeris 

seda vastavalt stereotüüpsele arusaamale feminismist kui meestevihkamise ja ühiskonna lammutamise 

ideoloogiast, hoolimata tõsiasjast, et konverents keskendus kuristikule Eesti seadusandluse ja 

ühiskondliku teadvuse ning naiste võrdõiguslikkuse euroopaliku arusaama vahel. Piisab, kui tuua 

näiteks see, kuidas intervjuud Iivi Massoga moonutati TV 3 programmis visuaalse taustamaterjaliga 

(mehi nugadega loopiv naine jms.), mille sõnum oli kuulutada nõudmine naiste kohtlemisest 

inimestena „hüsteerilise vähemuse“ põhjendamatuks nõudmiseks. 

Selles suhtumises ei ole aga midagi Eestile ainueripärast: samasugune negatiivne hoiak kujundati 

1990-ndate algul kiiresti välja peaaegu kogu postsotsialistlikus areaalis, vaatamata paradoksile, et 

feminismi polnud enamikes neis riikides ei selle ühiskondlikult aktiivses ega ka akadeemilises vormis 

peaaegu et olemaski.
2
 Eestis vähemalt küll mitte. 

Selline oli siis vaenulik keskkond, kuhu esialgu vaid väike grupp Ida-Euroopa ja suurem hulk Lääne 

entusiaste üritasid 1980-ndate lõpul ja 1990-ndate algul feminismi „smugeldada“, nagu on seda 

nimetanud Jirina Smejakalova. „Smugeldamise“ viis osutus aga üsnagi erinevaks: idaeurooplased 

seisid kangekaelselt vastu Lääne feministide kohati pealesuruvale otserünnakule, mille messianistlik 

iseloom oli eriti tuntav 1990-ndate esimesel poolel. Läänlased omakorda olid hämmeldunud 

idaeuroopa naiste harimatusest sugupooltevahelisi erinevusi ja naiste olukorda puudutavates 

küsimustes nagu ka end idaeuroopa feministideks nimetavate naiste distantseerunud olekust. Näiteks 

Jo Anna Isaak kirjutab, et postsotsialistlike riikide naised ei jaga Lääne naistega feministliku liikumise 

intellektuaalset ajalugu, mis järgnes Simone de Beauvoir’ 1949. aasta väitele, et naiseks ei sünnita, 

vaid saadakse (Isaak, 1992, 10). Ilma sugupoole kategooria kui sotsiaalse konstruktsioonita jäävadki 

arutelud soolise erinevuse teemal essentsialistlike, bioloogiliste paradigmadega määratud konteksti või 

taanduvad totalitaarse androgüünsuse sooliseks „ükskõiksuseks“ (ibid.). 

Vahel mulle tundub, et praegune olukord on veidi muutunud – on ju mu esialgse ettekande 

kirjutamisest möödas peaaegu kaks aastat – ning vahepeal on toimunud väga palju. Reageerides 

põhjamaalastele „omase“ aeglusega, oleme siiski just paari viimase aasta jooksul üles tõstnud rohkem 

feminismi ja naisliikumise küsimusi kui kunagi varem ning seda nii ühiskondliku liikumise kui 

                                                             
1 Siinse teksti aluseks on 1998. aasta oktoobris esimesel Balti- ja Põhjamaade naisuurimuse konverentsil Riias 

peetud ettekanne, mis on lühendatud kujul ilmunud konverentsi kogumikus. (Manufacturing the other: Eastern 

Europe and feminism. The Proceedings of the First Baltic-Nordic Conference. Women’s Studies and Gender 

Research in the Baltic and Nordic Countries: Mapping the Situation ’98, N.I.M.S, Riga.) 
2 Erandiks oli kindlasti eks-Jugoslaavia, kus feministliku liikumise traditsoon nii akadeemilises kui aktivismi 

vormis läheb tagasi 1970-ndate algusesse. 



akadeemilise uurimuse vormis. Ometigi pole aegunud mu siinne üritus lahata küsimust, miks on Ida-

Euroopas ja sealhulgas Eestis olnud ja on jätkuvalt nii raske rääkida naiste solidaarsusest ja 

feministlikust seisukohavõtust. Kuhugi pole kadunud vaenulikkus sugude võrdsust puudutavate 

küsimuste vastu ning samuti suhtutakse ka võõrprodukti „feminismi“. Ma sooviksin rõhutada, et minu 

eesmärk ei ole korrata laialt levinud argumente Lääne feminismi Ida konteksti sobimatuse kohta ega 

ka vastandada idaeuroopa feminismi lääne omale. Vastupidi, tuleb hoopis küsida, miks selline 

vastasseis üldse tekkis, seda nii kohaliku feminismi kui ka laiema elanikkonna tasandil, ja mida sellest 

võib järeldada meie endi kohta. 

Võõrad teed 

Et vastata nendele küsimustele, tuleb alustada üldisest feminismivaenulikkusest meie ühiskonnas, sest 

viimast ei saa täielikult lahutada meie feministide problemaatilisest suhtest Läänest „imporditavasse“ 

feminismi. Paljud Ida- ja ka Lääne-Euroopa feministlikud autorid on rõhutanud erinevat ühiskondlikku 

ja ajaloolist kogemust, mis teeb Lääne feminismi teisaldamise Ida-Euroopa konteksti kohati küllaltki 

keeruliseks. Näiteks Jirina Smejkalova polemiseerib 1990ndate esimesel poolel: 

„Kas me peame esitama üleskutse suurendada naiste osakaalu haridussüsteemis, kui nais- ja 

meesüliõpilaste suhe on kõrgkoolis 50:50 ning kui koolide „ülefeminiseerumine“ nii õpetajate kui ka 

õpilaste osas on kuulutatud tihti hariduse kvaliteedi languse põhjuseks? Kas me peame nõudma 

pornograafia tsensuuri maal, mille kogu modernne ajalugu seisneb väsimatus võitluses 

väljendusvabaduse eest? ... Kas me peame nõudma võrdsuse kehtestamist, olgu siis sugude vahel või 

muus sfääris, ühiskonnas, mis on väsinud sotsiaalse tasalülitamise tsentraliseeritud 

eksperimentidest?“ 

(Smejkalova, 1996, 27-28) 

Isegi kui Eesti ühiskonnas üha kasvava üldise segregatsiooni üheks osaks on soolise diskrimineerimise 

või, kui soovite, sugude vahel vahetegemise üha nähtavamaks muutumine ning selle loogiliseks 

tagajärjeks on olnud küll väga visalt, aga siiski kasvav naiste ja meeste võrdõiguslikkuse nõue 

liberaalses mõttes, siis igapäevatasandil on Smejkalova kirjeldatud pärand tugevalt kinnistunud meie 

alateadvuses. Need, kes on tuttavad 2000. aasta kevade antifeministliku ja isegi misogüünse artiklite 

seeriaga Õpetajate Lehes, saavad väga hästi aru, mida ma silmas pean. Kui naisõpetajad ise (!) võtavad 

seisukoha, et naiste ülekaal koolihariduses viitab selle nõrkusele või et naisõpetaja pole võimeline 

õpilastele edastama teatavaid „mehelikke“ väärtusi, siis võikski ju esmase reaktsioonina käed 

allaandmismärgiks üles tõsta ja öelda, et me pole midagi reaalset saavutanud. Kuid on selge, et 

kollektiivse teadvuse nn. patriarhaalne vormimine pole mitte möödanik, vaid käimasolev protsess. 

Ning meie uusvabadusaegne problemaatiline suhe nõukogudeaegsesse (pseudo)võrdsusesse, millel 

olid oma konkreetsed positiivsed tulemused (ärgem seda unustagem), ainult raskendab selge pilguga 

naiste praeguse olukorra hindamist. Seega, hoolimata olemasolevatest võrdsusenõuetest, on meie 

reaalne pagas ikkagi selline: võrdsuseloosungi all osalist võrdsust praktiseerinud, kuid sisimas 

patriarhaalne „paha“ nõukogude aeg versus paternalistlik, patriarhaalne ning sugude vahel vahet tegev 

„vana hea“ esimene EW. 

Et nn. nõukogude pärand on takistav tegur feminismi vastuvõtmisel nii laiemalt kui ka feministide 

endi hulgas, sellele viitavad kasvõi peamised argumendid Lääne feminismi (mitte niivõrd naiste ja 

meeste võrdsete võimaluste!) vastu. Naiste kõrge tööhõive ja osalemine avalikus elus (reaalne N. 

Liidu aegne positiivne saavutus) ja sellele vastanduv topeltkoormus, mis oli tingitud traditsiooniliste 

rollide säilimisest perekonnas, nõukogude tüüpi ehk riigi poolt kontrollitud võrdsus ja sooline 

tasalülitamine, mitte aga sugude erinevuse rõhutamine, erinev perekonnakäsitlus: idalastele pelgupaik, 



lääne naistele rõhumise koht – nendel erinevustel ida-euroopa ja lääne naise elus on oluline koht 

määratlemaks suhtumist feminismi. Viimasena ja vaat et kõige olulisemana tuleb nimetada 

sugudevahelist solidaarsust ühise vaenlase – „kommunismitondi“ vastu võitlemisel. Peeti ju kõige 

olulisemaks naiste ja meeste ühisrinnet totalitaarse režiimi vastases tegevuses ning naiste erihuvide 

esiletõstmisel puudus selles kontekstis koht. See tähendab, et parema tuleviku lubadused nii naiste kui 

meeste jaoks olid eksklusiivselt seotud ühiskondliku korra muutumisega, ilma et naiste rolli ja 

olukorda demokraatlikes ühiskondades oleks üldse analüüsitud. Et suur osa totalitarismivastasest 

võitlusest oli looritatud tugeva minevikuihalusega, siis kaasnes sellega nõukogude tüüpi 

emantsipatsiooni eirav rõhuasetus naiste traditsioonilistele rollidele. 

See nimekiri on loomulikult palju pikem ning tavaliselt järeldati sellest, et „Lääne feminism tuleb 

kõrvale lükata, kuna see ei mõista naiste kogemusi Idas“ (Regulska, 1997, 11). Mis mind antud juhul 

huvitab, on aga nende erinevuste loodud sotsiaalne situatsioon antifeministliku poliitika jaoks. Selle 

asemel, et rõhuda neile erinevustele kui Ida-Euroopa ja Lääne feministide vahel seisvatele 

paratamatutele tõketele, tuleks hoopis küsida, kas antifeministlik propaganda pole mitte neid erinevusi 

edukalt ära kasutanud. Ning kui, siis kuidas. 

Võtame näiteks naiste kõrge tööhõive. Viimasega kaasnes naiste traditsiooniliste rollide säilitamine 

perekonnas ja isiklikus elus, mis tõi loomulikult kaasa naiste ülekoormamise. Seda olukorda on 

lõputult kasutatud seletamaks naiste „vabatahtlikku“ eemaldumist palgatööst ja avalikust sfääris ning 

nende „loomulikku“ keskendumist ainult perekonnaelule (mis oli eriti silmatorkav 1990-ndate 

alguses). Samal ajal jäetakse mainimata tõsiasi, et see protsess tähendab ka naiste kui konkurentide 

tööturult väljatõrjumist, mis on iseenesest vägagi „tervitatav“ nähtus meie varakapitalistliku 

turumajanduse üha kasvava konkurentsi tingimustes. Teisalt toimib naiste „loomuliku“ reproduktiivse 

rolli rõhutamine edukalt uusrahvusliku ideoloogia raames ning 1990-ndate naiivselt tõsine usk 

loosungisse „Maa tuleb täita lastega!“ pole ju rahvusluse säilitamise seisukohast kuhugi kadunud. 

Selle on lihtsalt praegu tagaplaanile tõrjunud anarho-individualistlik self-made-man’i ja 

ajalehepoisistki võib saada miljonär loogika. Või kas on? Palju vähem on ju juttu self-made-woman’ist 

või ajalehetüdrukust. Igal juhul on nõukogudeaegne pärand tõestanud, et seda saab edukalt kasutada 

sugude ja sooliste sfääride – „mehelik“ avalik ja „naiselik“ isiklik – lahutamiseks. (Naiste 

majanduslikest tingimustest lähtuv sunnitud osalemine tööturul on muidugi omaette probleem, kuna 

väheste perekondade eelarve lubab naistel koju jääda. Ka seda ei tohiks unustada.) Sealjuures tuleks 

lisada, et „naised koju“ ideoloogia on kasulik hoopis naiste tööjõu madalama hinna hoidmiseks. Et 

naised võiksid tegelikult koju jääda, selleks pole enamasti piisavalt jõukad ei pered ega ühiskond, küll 

aga toetab selline ideoloogia arusaama, et naine sobib tööturule vähem ja seega on tema töö vähem 

väärt. 

Need erinevused on tegelikult olemas kui osa meie ainelisest olemisest, kuid see ei tähenda, et see 

eitaks feminismi vajalikkust. Vastupidi, neid saab kasutada paljastamaks antifeministlikku 

propagandat, aga ka analüüsimaks idaeuroopa feminismi problemaatilist suhtumist lääne feministlikku 

diskursusesse. 

Oluliseks feminismivastaseks argumendiks laiemalt, aga ka mitmete naisküsimusest huvitatud naiste 

seas, sai tõsiasi, et feminism imporditi Läänest ning seetõttu on nähtud seda millegi võõrana, meie 

„oma“ kultuuri ohustavana. Kui heita pilk näiteks feminismi väljenditele kunstis või akadeemilises 

uurimuses, siis sai kõik alguses lääne feminismi ideede sissetoomisest kohalikku kultuuriruumi. 

Tegelikult on siiani raske rääkida eesti feministliku teoreetilise mõtte olemasolust (loomulikult on 

tehtud palju feministlikke sotsioloogilisi, kirjandus-, kunsti-, meediauurimusi jne., kuid ma pean 

siinkohal silmas filosoofilis-epistemoloogilist lähenemist, mis kasvaks välja meie eripärast). Ometigi 



unustatakse sealjuures ära lihtne tõsiasi, et kogu meie teadus ja kultuuriuurimus nagu ka kultuuriloome 

põhineb ja on dialoogis Lääne teaduse ja kultuuriga. Püüdke väita, et kapitalistlikul turumajandusel 

või liberalistlikul ideoloogial pole Eestis kohta, kuna need on meile mujalt sisse toodud! Impordil ja 

impordil, nagu selgub, on vahe. Ning sama käib ka ideoloogia kohta. 

Vastasseisu feminismile on tihti tõlgendatud väsimusega kõigest ideoloogilisest ja poliitilisest. Teatav 

umbusk poliitiliselt aktiivse liikumise suhtes (kusjuures alternatiivse liikumise, millega ei kaasne 

majanduslikud ja poliitilised „kingitused“, vaid hoopiski sõim ja kivirahe) ei iseloomusta ainult Ida-

Euroopa poliitilisest väsinud maastikku, vaid laiemalt kogu hiliskapitalistlik-postmodernistlikku 

olukorda. Kuid samas on selge, et feminismi „ohtlikult ideoloogiline iseloom“ (justnagu iseloomustaks 

see ainult feminismi!) toimis jällegi soodsa argumendina selle ühiskondlikust diskussioonist 

väljalülitamisel. Kui tsiteerida ühte juhtivat tšehhi feministlikku autorit Jirina Šiklovat, siis „tšehhi 

meedias taandati feminism ideoloogiale“. Seega „oli olukorras, kus igasugune ideoloogiline argument 

ja poliitiline organiseerumine jätab tšehhidele suhu mõru maitse, täiesti võimatu mõista feminismi 

fenomeni“ (Šiklova, 1997, 38). Analoogilisi argumente olen ma lõputult kuulnud eesti naiste suust, 

kes soovivad väljendada oma soolist identiteeti ja pooldavad naiste ja meeste võrdsust ühiskonnas ja 

seaduse ees, kuid keelduvad selleks midagi tegemast. Inimlikult tasandil on see mõistetav: kes siis 

soovib vabatahtlikult häbimärgistatud saada – kuid kust need võrdsed võimalused ja naiste eripära ja 

erihuvide tunnistamine ühiskonnas siis tulema peavad? 

Kui aga analüüsida Šiklova argumenti lähemalt, saab selgeks, et ka ideoloogia ja ideoloogia vahel on 

vahe. Pavla Vesela vaatleb oma Kesk-Euroopa Ülikoolis kaitstud magistritöös semantilisi ja 

ideoloogilisi „trelle“, mis raskendavad feminismi „tõlkimist“ Ida-Euroopa konteksti. Ta väidab, et 

mitte ainuüksi vasakpoolne ja progressiivne retoorika, vaid kogu seda tüüpi mõtlemine on 

diskrediteeritud, kuna selle lörtsis ära sotsialistlik või nõukogude režiim. Seega toob Lääne 

feministliku liikumise võtmeterminite nagu „teadlikkuse tõstmine“ (consciousness raising), 

„liikumine“ (movement), „rõhumine“ (oppression) jne. kasutamine kaasa Ida-Euroopa feministide ja 

naiste distantseerumise (Vesela, 1998, 3). Laiemast auditooriumist rääkimata. Kuid selge on see, et 

nende õõnsaks muudetud mõistete taga haigutav minevik teeb nende kasutamise raskeks ka kohalikele 

feministidele. Nii ongi siiani kõige vastuvõetavamad olnud liberalistliku feminismi ideed, mis 

rõhutavad naiste kodaniku- ja isikuõigusi olemasoleva ühiskondliku struktuuri raames. 

Paraku iseloomustab suurt osa feministlikust mõttest sisuline sobimatus meile valitsevate 

ideoloogiatega. Nii kasvab vastasseis Lääne feminismi retoorikale (mis on pigem kitsalt feministide 

probleem) üle vastasseisuks nende mõistetega väljendatavatele ideedele ning viimast juba üldiselt. 

Suur osa esialgseid arusaamatusi Lääne ja Ida-Euroopa feministide vahel tulenes eelkõige 

kasutatavatest strateegiatest, taktikatest ja retoorikast, mitte aga sisuliste lahknemiste tõttu (eriti, mis 

puutub liberaalse feminismi nõudmistesse). Ma usun, et eesti naiste hulgas on teadlikkus eksisteerivast 

ebavõrdsusest (sh. tööalane diskrimineerimine) palju suurem kui soov osaleda konkreetsetes 

aktsioonides, mis on suunatud olukorra parandamisele. Sunniviisilise „poliitilise võitluse“ ja 

„ühiskondliku aktiivsuse“ ajalooratas on pöördunud ning tulemusrikkalt jõudnud punkti, kus kasvõi 

väliselt ei või sõnades sellistele meetoditele „ei!“ öeldakse. 

Hiljutine pettumus uue iseseisvuse aegses poliitikas ja rahva tahte rollis meie ühiskonnas ilmselt ainult 

aitab kaasa eemaldumisele kõigest poliitilisest – või olen ma liiga pessimistlik ning just sellest 

situatsioonist võib sündida uus aktiviseerumine ja sekkumise soov? Kindlasti saab sekkuda nii 

poliitilise kui praktilise töö kaudu naiste olukorra parandamiseks, aga sama eesmärki teenib ka 

(sotsioloogiline) uurimus. Selle poolt näib kõnelevat ka Anu Naruski järeldus, et eesti naised kalduvad 

muutma oma arvamusi läbielatud ühiskondlike kogemuste põhjal: „naised, kes aktsepteerisid 



traditsioonilisi soorolle enne abiellumist, muudavad tihti pärast abiellumist ja lastesaamist oma 

arvamust egalitaarsemate vaadete suunas“ (Narusk, 1997, 35). 

Võim ja vastupanu 

Judith Butler kirjutab oma krestomaatilises teoses „Gender Trouble“ (1991): 

„“Dialoogi“ enese mõiste on kultuuriliselt spetsiifiline ja ajalooliselt määratud ning samal ajal kui 

üks kõneleja on kindel, et kõnelus toimub, võib teine seda eitada. Kõigepealt peab vaatluse alla võtma 

võimusuhted, mis määravad ja piiravad dialoogivõimalusi“ 

(Butler, 1990, 15). 

Nagu eelnevalt mainitud, oli üks feminismivastaseid argumente, et see pole välja kasvanud meie oma 

rohujuuretasandilt, vaid on 1980-ndate lõpul ja 1990-ndate alguses sisse toodud Läänest. Seega võiks 

feminismi importimist justnagu vaadelda kolonisatsioonina, mille palju ilmselgemad näited leiame 

küll hoopis Eesti panganduse, meedia ja tööstuse omandamises Lääne kapitali poolt. Või on selle väite 

taga ainult soov feminismi ideid juba ette diskrediteerida? 

Ometigi on kolonisatsiooniargumendil teatav põhi all. Paljud nn. kolmanda maailma ja idaeuroopa 

feministid on kritiseerinud lääne (valget, keskklassi) feminismi. Joanna Regulska väidab, et Ida-

Euroopa naised on praeguses peavoolu feminismis konstrueeritud „uute teistena“ ning et see 

konstruktsioon formeeritakse kahes omavahel seotud ja samas võistlevas diskursuses – Lääne 

poliitilis-majanduslikus ja kultuurilises üleolekus (Regulska, 1997, 3). 

Isegi kui vaatame naisi meestega võrreldes marginaalse(ma)tena, esindab lääne keskklassi naine seda 

majanduslikku ja intellektuaalset võimu, mis on Läänel Ida üle. Intellektuaalses sfääris väljendub see 

kõige ilmekamalt järgmises: kui lääne feministid võivad teoretiseerida ükskõik millistel teemadel, siis 

idaeurooplastel palutakse tavaliselt rääkida naiste olukorrast omal maal, nagu on tähelepanu juhtinud 

Renata Salecl. 

Selline intellektuaalne „rõhumine“ käib käsikäes aga mahajäämusega, mis on tingitud nii 

majanduslikest ja poliitilis-ajaloolistest kui ka meie tegelikkust iseloomustavatest ideoloogilistest 

tingimustest. Kuidas saabki rääkida „võrdsetest võimalustest“, kui meie materiaalne baas ehk 

raamatud ja uurimisstipendiumid on enamasti kingitus Lääne õdedelt ning kui oleme alustanud 

teoreetilist tööd samade küsimuste kallal ligikaudu viiskümmend aastat hiljem, kui võtta tinglikuks 

stardipunktiks Simone de Beauvoir’ klassikalise teose „Teine sugupool“ ilmumine aastal 1949? Mis 

intellektuaalsest dialoogist me räägime, kui seesama „Teine sugupool“ „vääris“ ainult osalist tõlkimist 

eesti keelde? Viimasele tuleb lisada spetsiifilise intellektuaalse kliima valitsemine eesti akadeemilises 

sfääris, kus vaadatakse (pehmelt öeldes) kahtlusega kõikidele distsipliinidele, millele toetub suur osa 

kaasaegsest feministlikust mõttest – nagu näiteks maksistlik-materialistlik ajalookäsitlus, 

psühhoanalüüs, poststrukturistlik filosoofia, dekonstruktsioon. Feministlik uurimistöö saab tohutult 

intellektuaalset tuge väljastpoolt, mis aga enamasti toetab ja soodustab vaid kohalike ning (näiliselt) 

partikulaarsete probleemide uurimist; sisemine tugi, mis võimaldaks feminismi(de)l kaasa rääkida 

teadmise arengus kui sellises, aga suuresti puudub. 

Samas ei tohi unustada, et sugupoole-problemaatika mittenägemine ei ole sugugi ainuomane Ida-

Euroopale, see eksisteerib hämmingut tekitaval kujul nii Ida- kui Lääne-Euroopas ja Ameerikaski. 

Joanna Regulska viitab erinevatele allikatele, kus sugupoole kategooria on suhteliselt kitsalt 

defineeritud ja naiste ellu puutuv mitmel tasandil Euroopa Liidu raames välja jäetud (Regulska, 1997, 

2). Kas me saame seega väita, et lääne feministide eeldatav intellektuaalne üleolek kuulub Lääne ja 



Ida-Euroopa vaheliste uute võimusuhete konstrueerimise protsessi? Ilmselt on vastus nii jaatav kui 

eitav ning strateegilisi eesmärke silmas pidades tuleks kalduda eelistama eitavat vastust. Küll aga võib 

väita, et Lääne feministliku diskursuse võimupositsioon Ida-Euroopa naiste suhtes põhineb poliitilisel, 

majanduslikul ja kultuurilisel domineerimisel. 

Kuid sellel võimusuhtel on ka teine külg ja nii on osa Ida uurijaid rõhutanud Lääne feministlike ideede 

ja praktika positiivset mõju idaeuroopa naisliikumisele ja –uurimusele. Selle asemel, et vastanduda 

lääne feminismile kui „koloniseerivale“ praktikale, rõhutatakse erinevate ideede kokkupuutumise ja 

dialoogi kasulikkust. Regulska väidab, et idaeuroopa feministid on saavutanud lääne ja ida naiste 

erinevuse rõhutamisega vähemalt ühte: nad märgistasid nende kogemuste vahele jääva piiriala ja 

„hakkasid avastama naiste identiteeti, mis nende arusaama järgi peegeldaks naiste kogemusi 

konkreetsel maal“. Seetõttu on lääne mõtte kõrvaleheitmisel olnud [kohalikele feministidele ja 

naistele] enesekehtestuslik efekt (empowering effect)“ (Regulska, 1997, 12-13). 

Et mitte jätta vale muljet, tahaksin veelkord rõhutada, kuivõrd oluline on Lääne feminism olnud nii 

teoreetilise aluspõhja kui ka kohalikele nais- ja sugupoolte uuringutele impulsi ja omapoolse panuse 

andjana (unustamata majanduslikku abi, milleta paljud Ida-Euroopa konverentsid, publikatsioonid, 

uurimused jne. oleksid ilmselt olemata). Kuid see ei tähenda, et meil poleks ühelt poolt õigust seada 

küsimärgi alla lääne feminismi või õigemini selle erinevaid suundi kui pret-a-porter’d, nii nagu nad 

meieni on tihti jõudnud. Teisalt tuleks esitada palju olulisem küsimus: miks meie, idaeuroopa 

feministid, kipume nägema lääne feministlikku mõtet või parimal juhul selle erinevaid suunitlusi kui 

pret-a-porter’d, s.o. kui lammutamatut tervikut ja uut tõepakkumist? Ja miks me nii tihti soovime, et 

meie „feminismi“ nähtaks millegi erinevana sellest, mida mõistame ühisnimetaja „lääne feminism“ 

alla? 

Kõiges on süüdi need pahad tüdrukud 

Ilmselt pole vaja selle ajakirja lugejat veenda selles, et feminismi nähakse ikka veel (kui kaua veel?) 

millegi hirmsana – meestevihkamisena, meie armsate naiste nende jubedate „välismaiste“ (loe: 

euroopalike) ideedega rikkumise, „koledate naiste“ kibestumisena jne. Iga naine, kes julgeb väita end 

olevat feministi (mehed on antud juhul eelistatumas olukorras), riskib automaatselt 

marginaliseerumise ning loobumisega ühiskondlikust heakskiidust ja käitumuslikust kinnitusest, nagu 

sotsioloogid seda kutsuvad (Narusk, 1997, 36). Tunnustatud naised väljendavad seda hirmu omaenda 

kultuuris marginaalseks muutumise (või pigem muutmise) ees lõpututes oma elust võetud lugudes. 

„Edukad naiskirjanikud, -kunstnikud ja –poliitikud püütavad saavutada oma kolleegide austust, kes on 

enamasti mehed, ning et nad ei taha kuuluda madalamasse „vähemusse“, siis identifitseerivad ainult 

vähesed tšehhi kirjanikud või kunstnikud ennast feministidena“ (Šiklova, 197, 40). 

1995. aastal, kui Tallinna Pedagoogikaülikoolis avati Tallinna esimene naisuuringute keskus, ei 

suudetud leida ainsatki (!) naisprofessorit, kes oleks soovinud olla keskuse direktor,. Selle asemel sai 

nais(!)uuringute keskuse juhatajaks prof. Voldemar Kolga, mis oli Eesti olukorras strateegiliselt võib-

olla isegi õige samm, kuid mis teisalt ainult tõestas seda, et „naissoost võitjad ei taha olla probleemide 

tekitajad“ (Wager 1988, tsiteeritud Narusk 1977, 34). Milleks riskida oma ühiskondliku staatusega, 

mis on niigi alati ebastabiilsem ja kergemini kritiseeritav kui meeskolleegide oma (võib-olla isegi 

mitte niivõrd professioonisiseselt kui just laiema avalikkuse hukkamõistu näol)? 

Järelikult oleks tugev lihtsustus vaadelda laiemalt idaeuroopa ja kitsamalt eesti naisi (sh. ka feministe) 

mehi soosiva ühiskonna ohvritena. Paljud postsovietliku ajastu naised on kaasa aidanud 

traditsiooniliste soorollide ja perekonnamudeli kinnistamisele ning teevad seda siiani, jäädes kõrvale 

professionaalsest ja ühiskondlikust elust (Heinen, 1995, 4). Lisaks leiab meedia nendes endale tihti 



lemmikuid, kes on valmis oma „tõelise naise“ tõde kõigile edastama. Teine äärmus, mis sisuliselt 

samuti kinnistab traditsioonilisi arusaamu, lisades neile küll tubli annuse kapitalismi loogikat, on 

supernaise fenomen, mis toetab naise topeltkoormust ning eeldab edukat toimetulemist nii kodus ja 

perekonna eest hoolitsemisel kui ka töökohas. Mul pole võimalik seda äärmiselt vastuolulist nähtust 

siinkohal lahata, kuid selge on see, et supernaise mudel mitte ei vabasta naist, vaid kammitseb veelgi 

enam: pakutakse ju tõelise valiku asemel välja omamoodi naise „ülendamine“ traditsioonilise 

mehelikkuse kriteeriumi alusel, ilma et teda naise „põhirollist“ vabastataks või et meeste rolli isa ja 

abikaasana ümber mõtestataks. 

Kui nüüd meie, feministid (kas idaeuroopa või endiste sotsialismimaade või kitsamalt eesti feministid) 

kipume või vähemalt kippusime ennast nii agaralt lääne feministidele vastandama, oleks ilmselt aeg 

küsida, mis selle taga on. Vesala leiab, et „“feminism“ funktsioneerib (Ida-Euroopas) „patuoinana“, 

millele idaeurooplased kannavad üle oma hirmud „üleminekuperioodi“ ees“ (Vesela, 1998, 26). Seega 

ei sõltu feminismi populaarne (ega ka feministide loodud) konstruktsioon Ida-Euroopa maades mitte 

ainult sellest, kuidas läänlased on meile esitanud feministlikke ideaale ja poliitikat, vaid samavõrra ka 

meie endi probleemidest ja hirmudest. Perioodil, mida iseloomustavad majanduslikud raskused, Lääne 

„kolooniaks“ muutumine, rahvusliku identiteedi probleemid – meie oma „vanaemaaegne“ kultuur 

versus Euroopa Liidu nõudmised – jne., on võimalike „teiste“ konstrueerimine ehk maakeeli uute 

vaenlaste otsimine ühiskonnale enam kui tervitatav. Kedagi peab ju hulgalistes hädades süüdistama 

ning eriti traditsiooniliste soorollide ja perekonnamudeli muutumise puhul on „pahade feministide 

kamp“ hea lihtne varnast võtta. Eriti kohtab seda käsitlust kaasaegse „rahvapärimuse“ tasandil ehk 

kollaste ajakirjade kaante vahel, aga meie tingimustes kahjuks ka nn. tõsised meedias. 

Vesela väidab, et üldlevinud feminismivastased hirmud on hämmastavalt proportsioonist väljas ning 

järelikult on see üks kanalitest, mille kaudu meie ühiskond elab välja oma „üleminekuaja“ probleeme 

(Vesela, 1998, 33): 

„Et feminism näib ohustavat pühasid väärtusi (kodus, pere, kindlustunne), mille külge inimesed 

majanduslike ja kultuuriliste vapustuste ajal klammerduvad, siis saab sellest lähim vaenlane. Palju 

lihtsam on süüdistada feminismi kui kriitiliselt vaadata, kuidas vanad mudelid ja traditsioonid 

paratamatult transformeeruvad, kui väike rahvas astub globaalsesse tarbimiskapitalismi“ (Vesela, 

1998, 33). 

Sotsioloogilised uuringud on näidanud, et majanduslike raskustega maadlev ühiskond kaldub alati 

traditsioonilisemate väärtuste suunas ning muutuv konservatiivsemaks. Näiteks isikliku sfääri 

transformeerimise nõukogude vene eksperimendi läbikukkumist ning patriarhaalsete väärtuste kiiret 

tagasitulekut pärast varaste 1920-ndate avangardismi ja vabaarmastuse propageerimist ei saa 

tõlgendada ainult riigi sooviga perekonnaelu võimalikult palju kontrollid; oluline faktor oli ka inimeste 

psühholoogiline häälestatus. Samamoodi on lühinägelik, kuid loomulikult väga kasulik eesti 

feminismivaenulikkust toestada mingi abstraktse ja müütilise „eesti olemusega“. Tõsiasi, et feminism 

on Eestis defineeritud millegi „imeliku“ ja „ohtlikuna“, peegeldab esmajoones hoopis meie oma 

ühiskonna probleeme sugupoolte võrdsuse, „teistsuguste“ seksuaalsete orientatsioonide, perekonna 

erinevate vormidega. Meie idaeuroopalik vastupanu, kuigi see on tihti õigustatud, on osa sellest 

peegeldusest niivõrd, kuivõrd see on konstrueeritud vastasseisuna lääne feminismi agressiivsele, 

radikaalsele, lesbilisele vormile. Eriti meie kogemuste erinevust ja erinevaid vajadusi puudutavad 

argumendid, mis, nagu me nägime, ühtivad tihti kohalike antifeministlike argumentidega, viitavad, et 

see vastasseis on vähemalt osaliselt mõjustatud peavoolu ideoloogiast. 



Nii ongi meie feministid ja/või naisasja ajajad nagu kahe tule vahel: ühelt poolt kardame me külge 

saada ühiskondlikku häbimärki (ja kardame õigusega), teisalt aga soovime kaasa aidata feministlikule 

läbimurdele oma ühiskonnas. Selleks, et teha feminism patriarhaalsele ühiskonnale „seeditavaks“, 

tuleb selle imidžit kohandada vastavalt selle ühiskonna nõudmistele. Jääda radikaalsele ja 

kompromissitule feministlikule positsioonile aga tähendab tihti endale kui ühiskonda mõjutada 

suutvale tegurile kriipsu pealetõmbamist. Lihtne kaks pluss kaks annabki tulemuse, et meie idaeuroopa 

feminism (mis on loomulikult konstruktsioon, nagu kõik üldistused) on peamiselt kahe jõuvälja 

toimimise tulemus – balansseerimine lääne feminismi(de) ja kohaliku patriarhaalse ühiskonna 

nõudmiste vahel. 

Või kas on? Kuhu jäävad meie oma naiste kogemused ja pingutused, millest ammutavad ained nii 

naisliikumine kui –teooria? Ma ei taha neid sugugi eitada, vastupidi, nii võib-olla aja möödudes ja 

selliste pingutuste kasvades leiavad nad oma iseseisvama koha vähem pessimistlikes käsitlustes. Igal 

juhul on allpool esitatud üleskutsed kantud nimelt sellesarnastest tegelikest aktsioonidest. „Selle 

asemel, et konstrueerida idaeuroopa feminismi lääne feminismi stereotüüpide vastandina, peaksime 

me laskma võimalikult paljudel defineerida feminismi iseenda jaoks“ (Vesela, 1998, 34). 

Tõepoolest, kuna lõppude lõpuks pole ju ei teoreetilise kategooriana ega ka tegelikkuses olemas 

selliseid ühtseid kogumeid nagu „idaeuroopa feministid“ või „eesti naised“, vaid on hoopis erineva 

tausta ja haridusega, erineva klassi- ja rassikuuluvusega naised, siis peame me kõigepealt loobuma 

„naiste“ ja „naiste kogemuste“ ühendkategooriast (sama käib „idaeuroopa“ ja „eesti“ kohta). Võib-olla 

siis, „ilma kohustusliku ootuseta, et feministlikud aktsioonid peavad olema üles ehitatud vankumatule, 

unifitseeritud ja kokkuleppelisele identiteedile, võivad need hakata kiiremini aset leidma ja pakkuda 

vaimusugulust suuremale arvule „naistele“, kes selle kategooria tähenduse pidevalt vaidlustavad“ 

(Butler, 1990, 15). 

Kahjuks jääb ikkagi õhku küsimus, kuidas see ülesanne ette võtta ühiskondades, kus naiste 

ühiskogemuste eitamine ja naiste kollektiivse identiteedi kummutamine rajab teed liberaalse 

ideoloogia individualismile ja teooriale (loe: muinasjutule) indiviidi piiramatust võimest nõuda oma 

õigusi (Regulska, 1997, 12). Kui pole naist kui ajaloolist ja kultuurilist subjekti, siis pole ka mingit 

identiteeti, mida lammutada. Praegu saab anda vaid ajutise vastuse: tuleks teostada mõlemat. Kui vaja, 

siis toetuda ühisidentiteedile (seda eriti ühiskondlikus ja poliitilises tegevuses), kuid teooria peab 

endale aru andma selliste identiteetide konstrueeritusest (olgu need konstruktsioonid siis negatiivsed 

ehk meile „peale surutud“ või meie endi poolt positiivsetena loodud). 

Autor tänab Iivi Massot asjalike märkuste ja nõuannete eest. 
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