
Brändid kapist välja 
Paljudes lääneriikides 
on geide kapist väljatu-
lekule järgnenud ka 
brändide väljatulek 
ning seksuaalvähemus-
tele suunatud või vähe-
musi esitlevaid tooteid 
leidub üha enam, kirju-
tab Märt Miljan. lk 13

Kiusatakse küll! 
Eesti Inimõiguste Keskus uurib sel aastal Eesti LGBT-
inimeste (lesbide, geide, biseksuaalide ja transsoolis-
te) olukorda Eestis. Uuringu süvaintervjuude läbiviija 
Kelly Grossthal nendib, et eranditult kõik uuringu käi-
gus küsitletud olid otseselt kogenud kas kiusamist, õi-
guste rikkumist või alandavat suhtumist oma seksuaal-
se sättumuse tõttu. Lk 8

Seksuaalsus tipp-poliitikas
Kui keeruline on «kapist välja tulnud» inimesel, kes 
seni oma tööde ja tegemistega hiilgavalt silma paist-
nud, sama veenvalt jätkata? lk 15

Aus aktivist
Poola parlamendi liige, LGBT aktivist 
Robert Biedroń: «Tulen iga päev taas 
kapist välja!» lk 4

Homofoobne Venemaa: 
Homofoobsetest hoiakutest ja võimalikest muutustest 
Venemaal kirjutab  Manona Paris lk 11, siinset vene 
kogukonda ning seal omaks võetud hoiakuid vaatleb 
Ivan Lavrentjev. lk 6

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste: 
Me oleme oma hoiakutes 

liiga jäigad!
Endise Riigikohtu esimehe ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku Rait Maruste hinnangul puuduvad õi-
guslikud takistused tsiviilpartnerluse legaliseerimiseks, pigem jääb see eelarvamuste taha pidama. «Mulle 
isiklikult tundub Eesti selles osas arhailisena, sest teistsuguse mittetunnistamine ei kõnele avatusest. Neilt, 
kes traditsiooniliste kaanonite alla mahuvad või eelistavad sinna jääda, ei võta see ju midagi ära.» Lk 3

«Inimesed on vähemuste vastu 
kuidagi teoreetiliselt 
– ollakse vähemuste 
kui selliste vastu, 
samas oma teisest 
rahvusest või teist-
suguse seksuaal-
se orientatsiooni-
ga naabri kohta 
öeldakse, et see 
on OK.» 
Ühiskonnateadlane Iivi 
Anna Masso arutleb Tartu 
Ülikooli eetikakeskuse 
teadlase Kadri Sim-
miga sallivuse ja 
Eesti ühiskonna 
teemadel. Lk 2
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«Olen väga murelik, 
kui loen ja kuu-
len, et põhjus lah-
kumiseks ja mitte 
naasmiseks on 

sageli Eestis tajutav sallimatus, hooli-
matus ja tigedus,» märkis riigikogu ees 
mullu peetud kõnes president Toomas 
Hendrik Ilves. «Hiljaaegu kinnitas se-
da veendumust ka teaduslik uuring. 
Tuleksin küll, ütlesid inimesed, aga 
«seal» ehk meil siin Eestis ollakse eba-
viisakad ja teiste suhtes sallimatud,» sõ-
nas ta. Kuidas saada lahti sallimatusest 
ning muuta «teised» osaks «meist» – 
palusime sel teemal vestlema ühiskon-
nateadlase ning ajakirja Diplomaatia 
peatoimetaja Iivi Anna Masso ning 
Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadlase 
Kadri Simmi.
Alustame sellest, millele on viidanud 
ka president: kas Eesti ühiskond on 
sallimatu?
Iivi Anna Masso: Kohati küll. Loomu-
likult ei saa kõike ühte patta panna, aga 
kohati tundub küll nii. Inimesed on vä-
hemuste vastu kuidagi teoreetili-
selt – ollakse vähemuste kui 
sellise vastu, samas oma 
teisest rahvusest või 
teistsuguse seksuaal-
se orientatsiooniga 
naabri kohta öel-
dakse, et see on 
OK. Üksikuid ini-
mesi võetakse siis-
ki kui erandeid, 
kuid vähemusgru-
pi kui terviku sõi-
mamine paistab ole-
vat aktsepteeritud.

Näiteks rahvusvä-
hemuse esindajad, kes 
Eestisse tulevad ja räägivad 
eesti keelt, võetakse hästi vastu, 
aga inimesed ei suuda isiklikku posi-
tiivset kogemust laiendada grupile ter-
vikuna.

Kadri Simm: Seda, kas ühiskond 
on sallimatu või mitte, on tegelikult 
raske diagnoosida. Mõnes mõttes on 
ehk asi ka eestlase karakteris.

Kui kusagil mujal räägitakse salli-
matusest, on tegemist olukorraga, kus 
keegi saab tänaval peksa. Meil on nii-
sugust vägivalda õnneks vähe, kuigi 
kokkupõrkeid skinheedidega on teis-
test rassist inimestel ja homoseksuaa-
lidel ette tulnud. Aga eestlased paraku 
ei taha sel teemal rääkida, olgu selleks 
siis samasooliste abielu või mõni muu 
geiteema, see vaikitakse lihtsalt maha. 
Vähemalt avalikult ei julge keegi mida-
gi öelda.

Eks see ole ka generatsioonide kü-
simus – üks mu noorem kolleeg rääkis 
näiteks, et nüüd välismaal õppides on 
tal esimest korda elus avalikult geisõb-
rad. Eestis on seda harva, kesk- ja va-

nemaealistel on niisugune asi päris vä-
listatud.
Prevaleerib ikkagi suhtumine, et 
«nemad» on teistsugusemad kui 
«meie»?
Iivi Anna Masso: Meie suletusega 
kaasneb ka teatav kõrkus. See, kui kel-
lessegi suhtutakse üleolevalt tema 
musta nahavärvi, asiaatliku väljanäge-
mise või seksuaalse sättumuse pärast, 
on just suletuse tunnus.

Mina olen alati välismaale minnes, 
peamiselt suurlinnades, rõõmustanud 
sealse multikultuursuse üle. Kui ühis-
konnas elab koos palju muid kultuure, 
kaob selline üleolev suhtumine ära, et 
ühed on näiteks nahavärvi tõttu teis-
test paremad.
Aga kas suletus pole see, mille koh-
ta inimesed väidavad, et kui me alal-
hoidlikult ei käitu, pole varsti enam 
seda väikest rahvast olemas, riigist 
rääkimata?
Iivi Anna Masso: Mina näen suurt va-
het geneetilise ja kultuurilise alalhoid-
likkuse vahel. Geneetiliselt on eestla-
sed ju nagunii väga segatud ja see on 

tegelikult meie õnn. Mind 
hirmutab suhtumine, et 

ainuvõimalik tegele-
mine rahvastiku-

poliitikaga käib 
läbi perepoliiti-
ka ja paljune-
mise ning me 
kardame im-
migratsiooni.

Muidugi, 
probleeme sel-

lega on, ka lää-
neriikides, ega 

ma seda ei eita, 
kuid meil on või-

malus õppida teiste 
vigadest. Öeldakse, et 

Eestis on niigi palju migran-
te – tõepoolest, kuid see ei tähenda, et 
peaksime loobuma uute rahvusvähe-
muste integreerimisest Eesti ühiskon-
da.

Usun, et see tuleks isegi kasuks, kui 
meie vähemuste pilt oleks vaid ühest 
domineerivast grupist kirjum. Oluline 
olekski pigem mõelda sellele, kuidas 
lõimida Eesti ühiskonda eri kultuuride 
esindajaid, kes siia tulla tahavad, selle 
asemel et püüda, maksku mis maksab, 
säilitada Eesti ühiskonna «geneetiliselt 
puhtana».
Samas on stereotüübid visad kadu-
ma. Perekonnast rääkides püsib ju 
samuti ikka isa-ema-laps-visioon, 
samasooliste kooselu kui peremude-
lit ei kiputa selles valguses nägema?
Iivi Anna Masso: Asjadest tuleks liht-
salt avatumalt rääkida. Lapsel on igal 
juhul parem kasvada toredas ja õnne-
likus peres kahe samast soost vanema-
ga kui perekonnas, kus vastassoost va-

nemad üksteist sõimavad, joovad või 
peksavad. Hea perekond ei sünni ilm-
tingimata bioloogilisest kooslusest isa-
ema-laps, see sõltub eeskätt indiviidi-
dest.
Tihti tuuakse siin põhjenduseks vas-
tuolu kristliku moraaliga. Kui põh-
jendatud see on?
Kadri Simm: Minu arvates puudub 
niisugune asi nagu ühtne kristlik mo-
raal, seda lihtsalt pole olemas. Kui pal-
ju on olemas erinevaid kristlikke kiri-
kuid või kui palju on erinevaid suhtu-
misi ka ühe kristliku kogukonna sees, 
kas või sellesse, kas naised võivad asu-
da näiteks preestri ametisse – sellest 
nähtub, et mingit ühtset asja po-
le olemas.

Minu meelest on 
selle argumendi pu-
hul tegemist kõi-
gest abivahendi-
ga, mida just sa-
m a s o o l i s t e 
kooselust kõ-
neldes kasuta-
ma kiputakse – 
Eestis toimub 
palju asju, mis 
nn kristliku mo-
raaliga kokku ei 
lähe, ent siis sellist 
argumenti ei kasuta-
ta. Tänapäeva Eestis 
piibliga vehkida pole eriti 
pädev, liiati, kui me muidu seda 
ei tee.

Igatahes on kristlusele rõhumine 
pseudoargument, me pole siin ju tõsi-
usklikud kristlased.

Küsimus on ka lihtsalt teadmatu-
ses, näiteks koolides – kas ja kuidas 
geiteemat seal üldse käsitletakse? Ku-
na me midagi ei tea, siis seda peljatak-
se. Hirm tuleneb teadmatusest.
Ent diskussiooni üleskerkimist, mul-
le näib, et Eesti ühiskond kardabki?
Iivi Anna Masso: Jah, nii see on. Eks 
selle taga peitub ikka teatav eksistent-
siaalne hirm väljasuremise ees. Võta-
me näiteks Islandi – neid on palju vä-
hem, võtavad aga immigrante vastu. 
Neil on ka peaminister, kes on avalikult 
lesbi.

Selleks et meie, eestlased, oleksime 
terve ja elujõuline rahvus, peaksime 
sellest kapseldumisest ükskord vabaks 
saama. Muidu on nii, et ärksamad ini-
mesed lahkuvad järjest parema meele-
ga mujale.
Ei taha varsti enam keegi meile sal-
limatuse tõttu elama ja tööle või ise-
gi külla tulla, võime teha kuitahes 
mitu Skype’i või luua muid innovaa-
tilisi võimalusi?
Iivi Anna Masso: Tean isiklikult päris 
mitut inimest, kes just sellepärast Ees-
tisse tulla ei taha. Nad kardavad, et 
neid ei kiideta siinses ühiskonnas 

heaks – kas siis nahavärvi, rassilise 
kuuluvuse või seksuaalse orientatsioo-
ni pärast. Samas on meil helgeid päid 
väga vaja.
Mida siis teha? Oleme küll kampaa-
niaid loonud, sallimatusest on juttu 
teinud ka president, kuid mis muu-
daks seda ühiskondlikku hoiakut?
Iivi Anna Masso: Rääkimine! Avalikult 
rääkimine. Kampaaniate suhtes olen 
ma kahtlevam, need võivad kergesti 
osutuda pilkeobjektiks. Aga kui julgus-
tame võimalikult paljusid inimesi sel-
lest rääkima, käime väljas ja näeme, 
kuidas mujal ühiskondades elatakse, 
siis on võimatu enam nii mõelda, nagu 

mõned siin mõtlevad, justkui oleks 
geid või mustanahalised kui-

dagi alaväärtuslikud.
Ellujäämiseks pea-

me lihtsalt rohkem 
ringi liikuma. Võiks 
tuua ka koolidesse 
ja ülikoolidesse 
vähemuste esin-
dajaid sel teemal 
rääkima, et ini-
mesed saaksid ise 
veenduda, et 

«wow, täitsa lahe 
inimene, aga samas 

kuulub sellesse vähe-
musgruppi».
Pelgan natuke kam-

paaniaid seetõttu, et need ki-
puvad stereotüüpe pigem kinnista-

ma, eriti kui näiteks geid või siis mos-
lemit üheselt kujutatakse. Näiteks kas 
või see Eesti kampaania, kus moslemi-
naine oli burkaga silmini kaetud ja sa-
mas pidi olema kellegi eestlase venna 
pruut – säärane välimus on omane 
vaid erakordselt äärmusliku religioos-
se taustaga islamistile, no kuidas saab 
see siis olla su venna pruut?! Riietus 
väljendab teatavat ideoloogiat.

Kui sul on geisõber, ei pea sa ju ala-
ti tutvustama teda, et näe, siin on mi-
nu sõber, tema on gei! Keegi ei tutvus-
ta ka oma heterosõbrannat stiilis: see 
on Mari, ta elab mehega koos! Erine-
vust ei pea alati ilmtingimata rõhuta-
ma.

Loomulikult on palju seda, mida 
seadusega paika panna saab, kas või 
vaenamise ja viha õhutamise koha-
pealt. Ent kusagil seal, aktsepteeritava 
ja kriminaalse vahepeale jääb n-ö hall 
maa. Kõike muidugi seadusega paika 
panna ei saa, kuid juba mõistmine, et 
vähemusgruppi kuuluja ongi osa meist, 
mitte kuidagi teistsugune, oleks suur 
samm edasi.

Kadri Simm: Kui seadusandluse ja 
nõndanimetatud tavamoraali vahele 
jäävad väga suured käärid, pole see 
kummalegi poolele hea. Rahulik disku-
teerimine, samuti justiitsministeeriu-
mi poolt ettevalmistatava kooselusea-
duse loomise protsess võiksidki selles 
küsimuses mingi tulemini viia.

Köielkõnd aktsepteeritava 
ja kriminaalse vahel

Barack Obama toetab 
samasooliste abielu
USA president Barack Obama ütles tä-
navu mais esimest korda avalikult, et 
toetab samasooliste abielusid; tege-
mist on olulise sõnumiga arutellu, mis 
on USA poliitmaastikul palju põhjamu-
da üles kiskunud.

«Leian, et samasoolistel paaridel 
peaks olema võimalus abielluda,» üt-
les Obama uudistekanalile ABC News 
antud usutluses.

Obama on seni hoidunud oma sei-
sukohta selles küsimuses sõnaselgelt 
väljendamast. Tegemist on seisuko-
haga, mis peaks suure tõenäosusega 
meeldima tema demokraatidest vali-
jaskonnale ning mõjuma ärritavalt 
konservatiivsetele valijatele.

Asepresident Joe Biden on samuti 
kinnitanud, et teda ei häiri, kui sama-
soolised saavad abielluda. (ERR)

Gei kui president 
esikaanel
USA väljaanne Newsweek kujutas 
mais ka USA presidenti ja kahe lapse 
isa Barack Obamat oma esikaanel ho-
mona.

Obamal on pea kohal vikerkaarevär-
viline pühapaiste ning juures tekst: 
«The First Gay President», edastab po-
litico.com. Kriitikute sõnul ei sobi Oba-
ma enesekindel olek ja silmavaade 
siiski kokku sellega, millisena teda ku-
jutatud on. USA väljaannete blogijad 
kritiseerisid Newsweeki kaant ning pi-
dasid seda teatud eesmärgil avalda-
tuks. (postimees.ee)

50% 
ameeriklastest on vii-
mase gallupi kohaselt 
kinnitanud, et poolda-
vad samasooliste abi-
elu. (ERR)

Põhja-Carolina keelas 
tsiviilpartnerluse
Põhja-Carolina valijad kiitsid mai al-
guses heaks osariigi põhiseaduse 
muudatuse, mis keelab samasooliste 
abielud ja tsiviilpartnerlused.

Ettepaneku poolt oli 61 ja vastu 39 
protsenti hääletanutest. Sarnased 
seadusmuudatused on varem heaks 
kiitnud umbes 30 USA osariiki, va-
hendas AFP.

Homoabielude lubamine on USA 
ühiskonnas muutunud lõhestavaks po-
liitiliseks küsimuseks. Põhja-Caroli-
na valijate otsus on Obama jaoks pet-
tumus, ütles tema valimiskampaania 
kohalik pressiesindaja Cameron 
French. Samasooliste abielu on prae-
gu lubatud kuues USA osariigis ja 
Columbia ringkonnas. 

Pew uurimiskeskuse eelmisel kuul 
tehtud küsitluse kohaselt toetab ho-
moabielusid 47 protsenti ameerik-
lastest, kusjuures vastav näitaja on 
kaheksa aastaga tõusnud kaheksa 
protsendipunkti võrra. 43 protsenti 
ameeriklastest on praegu homoabi-
elude vastu. (postimees.ee)

Lühidalt
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Iga päev keskendub ühele olulisele teemale: 
TEISIPÄEVAD: etniline ja rahvuslik mitmekesisus
KOLMAPÄEVAD: puuetega inimesed
NELJAPÄEVAD: seksuaalvähemused

REEDED:  aktiivsena vananemine ja 
põlvkondadevaheline solidaarsus

LAUPÄEVAD: üleüldine sallivus 

Lisainfot jagame jooksvalt, seega jälgi meid: 
www.erinevusrikastab.ee | www.facebook.com/erinevusrikastab | www.twitter.com/erinevusrikkus
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Riigikogu põhiseaduskomis-
joni esimehe, endise Riigi-
kohtu esimehe ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtuni-
ku Rait Maruste hinnangul 

puuduvad õiguslikud takistused tsiviil-
partnerluse legaliseerimiseks, pigem 
jääb see eelarvamuste taha pidama.
Mullu mais tsiviilpartnerluse ümber 
puhkenud arutelu, mis sai alguse õi-
guskantsleri märgukirjast justiitsmi-
nistrile, on nüüdseks vaibunud. Kas 
on olemas mingit reaalset õiguslik-
ku takistust tsiviilpartnerluse legali-
seerimiseks?
Minu arvates õiguslikud takistused sel-
leks puuduvad, pigem on takistuseks 
hoiakud ja eelarvamused.
Kui rääkida tsiviilpartnerlusest, kas 
räägime siis vaid samasooliste ini-
meste kooselu reguleerimisest või 
võimaldaks see reguleerida ka näi-
teks vabaabielusid?
Ma ei ole näinud eelnõu teksti, kuid 
kuuldud selgituste põhjal on see n-ö 
sooneutraalne ja hõlmab kooselu kõi-
ki vorme ning sellega kaasnevaid tsi-
viil- ja perekonnaõiguslikke probleeme.
Reformierakonna seisukoht on, et 
samasoolised paarid peavad saama 
õiguse oma kooselu registreerida, 
samas koalitsioonipartner IRL selle-
ga ei nõustu. See aga tingib õigusli-
ku vaakumi venimise – praegu näi-
teks on jälle aastake läinud. Näete 
teie siin mingit reaalset võimalust 
protsessi kulgu kiirendada?
See on tõepoolest probleem, sest kui 
IRL nõus ei ole, siis see eelnõu ei ole 
koalitsiooni laialimineku hind. Seega 
tuleb vaadata sinnapoole ja neilt küsi-
da.
2009. aastal jõustus Eestis võrdse 
kohtlemise seadus. Kuidas on see 
teie hinnangul ühiskonnas vastu 
võetud? Kui hästi või halvasti saavad 
eri grupid aru diskrimineerimisest? 
Väga paljude inimeste meelest ma-
hub ju «lihtsalt» mõnitamine või nä-
puga näitamine veel sallivuse piiri-
desse.
Olen Eestis tagasi olnud veidi üle aas-
ta ja võimalik, et see periood on liiga 
lühike, et arenguid fikseerida. Diskri-
mineerimise ja mittediskrimineerimi-
se probleem pole mitte niivõrd õigus-
lik, kuivõrd sotsiaalne. See eeldab vas-
tavate hoiakute ja taju ning väärtuste 
muutust ning see võtab aega. Õiguse-
ga saab seda suunata, kuid mitte keh-
testada. Kuid minu hinnangul toimub 
areng õiges suunas.
Euroopa Liidu ühtse korra puudumi-
sel kohaldavad liikmesriigid verbaal-
se vaenamise ja vihakuritegude suh-
tes erinevaid lähenemisviise. Kahe-
teistkümnes liikmesriigis (Belgia, 
Taani, Saksamaa, Eesti, Hispaania, 
Prantsusmaa, Iirimaa, Läti, Madal-
maad, Portugal, Rumeenia ja Root-
si) ning ka Põhja-Iirimaal Ühendku-
ningriigis loetakse vihkamise, vägi-
valla ja seksuaalsel sättumusel põhi-
neva diskrimineerimise õhutamist 
kuriteoks. Verbaalsest vaenamisest 
ja vihakuritegudest sageli aga ei tea-
tata õiguskaitseorganitele üldse, kar-
tes saada samasuguse kohtlemise 
osaliseks. Mida annaks siin teha, et 
seda olukorda muuta? On see teie 
arvates praegu Eestis probleem?
On tõsiasi, et Euroopa Liit on kooslus 
erinevatest arengutasemetest, religioo-

nidest, kultuuridest ja sotsiaalsetest 
hoiakutest. Seega on mõistetav, et rii-
kide praktika on erinev, ja võib-olla see 
ongi hea – erinevus ju rikastab!

Kuid viha ja vaenamine seda ei tee, 
seega peaks olema küll minimaalsed 
standardid Euroopa sees, mida kõik 
respekteerivad. Mulle isiklikult tundub 
Eesti selles osas arhailisena, sest teist-
suguse mittetunnistamine ei kõnele 
avatusest. Neilt, kes traditsiooniliste 
kaanonite alla mahuvad või eelistavad 
sinna jääda, ei võta see ju midagi ära.

Seega on probleemiks jälle meie jäi-
gad hoiakud. See on omapärane para-
doks, sest Eesti võib mõnes positsioo-
nis olla väga avatud, modernne ja kaa-
saminev.
Euroopa Liidu õigusaktides pole küll 
nõutud, et liikmesriigid loeksid ho-
mofoobiat kuritegusid raskendavaks 

asjaoluks. Kümnes liikmesriigis 
(Belgia, Taani, Hispaania, Prantsus-
maa, Madalmaad, Portugal, Rumee-
nia, Soome, Rootsi ja Ühendkuning-
riik) on aga homofoobia ja transfoo-
bia raskendavaks asjaoluks. Kas 
võiks see ka Eestis samamoodi olla?
Ma ei usu eriti seaduse karistava-hir-
mutava jõu efektiivsusesse. Pigem kal-
dun uskuma selgitustesse ja eelarva-
muste muutmisse dialoogi kaudu, mi-
da toetab mõistlik tsiviilseadusandlus 
ning mitte karistav kriminaalõigus.

Rait Maruste: 
Probleemiks on meie 

jäigad hoiakud
EIKI  NESTOR
SDE

Aastaid tagasi pidas 
enamik eri soost 
inimesi vajalikuks 
oma kooselu kas 

riigiametniku või kiriku juures-
olekul «jah» sõnaga kinnitada. Rii-
kides kehtivad ka selle kohta seadu-
sed, kusjuures need paarid, kelle koos-
elus probleemseid kohti ei teki, sisuli-
selt neid seadusi ei vaja ega teagi neist 
midagi.

Seadused ongi suunatud nendeks 
juhtudeks, kui see kooselu mingil 
põhjusel ei sobi ja seniste kaaslaste 
teed lahku lähevad. Siis peab seadus 
aitama lahendada olukordi, kus pool-
te suhted on äärmiselt keerulised. Sa-
mal ajal võeti varem ühiseid kohustu-
si, loodi ühist tulevikku.

Nüüdseks on valdav osa eri soost 
paare jõudnud teadmiseni, et kooselu 
alustamiseks piisab sõnast «jah», mi-
da paarilised vahetavad omavahel 
ning riigi või kiriku juuresolek pole 
vajalik.

Suurem osa lapsi sünnib Eestis 
peredes, mis perekonnaseaduse 
mõistete alla ei mahu. Aga nii nagu 
võivad puruneda perekonnaseaduse 
alusel registreeritud abielud, võivad 
katki minna ka selle seaduse alusel re-
gistreerimata kooselud.

Probleemid on lahkuläinutel aga 
sisuliselt samad, põhiliselt laste õigus-
test ja varalistest kohustusest tulene-
vad. Kuidas saab siinkohal väita, et 
ühtesid peame vajalikuks aidata sea-

duse abil omavahelisi suhteid 
klaarida, teisi aga mitte?

Olen kindlalt veendu-
nud, et Eesti vajab kooselu-
seadust või muu sarnase ni-
mega seadust, mis aitaks ka 

neid inimesi, kes perekonna-
seaduse alusel abielus olla ei 

soovi.
Täpselt samasugused probleemid 

tekivad ka neil inimestel, kes on sa-
mast soost ja omal soovil elavad koos. 
Sellised inimesed olid ühiskonnas va-
rem olemas, on praegu ja jäävad ka 
tulevikus olema. Seda eitada tähen-
dab ise endale valetada.

Küsimus on selles, kas tahame 
neid inimesi purunenud kooselust 
tekkinud probleemide lahendamisel 
seaduse abil abistada või ei taha. Igal 
inimesel ühiskonnas on väärtus ja 
teda tuleb vääriliselt kohelda sõltu-
mata sellest, kas ta elab eri- või sa-
masoolises kooselus või hoopis ük-
sinda.

Avalik arvamus on ilmselt ajale 
vastav. Need, kes on endast erineva-
te inimeste suhtes sallivamad, suhtu-
vad samasoolistesse paaridesse 
mõistvamalt. Kuid kindlasti on ka 
neid, kes on täpselt vastupidisel arva-
musel. Suur osa näib olevat seda us-
ku, et «tehku nad omavahel seda, mis 
nad tahavad, aga jätku mind rahule». 
Nad ei ole veel aru saanud, et keegi ei 
soovigi neid «segada».

Ei maksa aga unustada, et tuleme 
ühiskonnast, kus igasugune vähemus 
või teistsugune olemine oli dissident-
lus või muud moodi karistatav.

REET ROOS
ettevõtja/IRL

Alustades algusest, 
siis tavapaaride 
seas on tendents 
tänapäeval selge: 

abiellutakse üha vähem ning ai-
na enam eelistatakse nn vabaabielu 
– inimesed ei pea 21. sajandil enam 
kooselu registreerimist esmatähtsaks. 
Sellega seoses tekib küsimus, kas ja 
kuidas tagada kooselu õiguslik abielu-
väline regulatsioon.

Siinkohal on esmatähtsad varali-
sed suhted ja kooselu nõrgema poole 
kaitse. Vähetähtsad pole ka laste õi-
gused.

Sama probleem kehtib kõigi koos-
eluvormide kohta. Riigi ülesanne ongi 
lähtuda olukorrast ja pakkuda lihtsaim 
viis oma kodanikele. Valmiv tsiviil-
partnerluse seadus olekski selleks hea 
võimalik alus. Leping ei tohiks esitada 
tingimusi partnerite soole, aga peaks 

kaitsma suhetes nõrgemat poolt 
ja reguleerima elementaarset.

Euroopas on samasoo-
liste kooseluvormid lahen-
datud kolmel moel. Paljudes 
riikides on see valdkond 

täiesti või osaliselt reguleeri-
mata. Hollandis, Norras, Bel-

gias, Hispaanias ja Rootsis on sa-
masoolistel õigus abielluda. Saksa-
maal ja Austrias on aga loodud tsiviil-
partnerlus, mis võimaldab samasoo-
liste kooselu registreerida, ent see uus 
õiguslik institutsioon ei ole võrdsus-
tatud abieluga.

Minu meelest võiksime Eestis 
kaaluda viimase tee valimist, kuid 
mitte piirama seda samasooliste sil-
diga, vaid olema sooneutraalsed ja 
pakkuma lepinguvõimalust kõigile, 
kes seda vajaksid.

Artiklis esindab autor oma isiklikku 
seisukohta, mis pole seotud tema 

parteilise kuuluvusega.

Seadustamise tee

Mais 2011 saatis õiguskantsler Indrek Te-
der, olles läbi vaadanud MTÜ Seksuaalvä-
hemuste Kaitse Ühingu vastavateemalise 
päringu, justiitsministrile märgukirja, mil-
les soovitas algatada seaduseelnõu sa-
masooliste partnerluse reguleerimiseks.

Novembris 2011 läkitas justiitsminister 
Kristen Michal riigikogu fraktsioonidele 
kirja, milles teatas kavatsusest hakata 
2012 looma kooseluseaduse eelnõu, mi-
da on plaanis koostada sooneutraalsena, 
mis tähendab, et see kohalduks nii eri- 
kui ka samasoolistele paaridele.

KADRI SIMSON 
KE

Viimasel kümnendil 
iseloomustab Ees-
ti elanikkonna pe-
reloomelist käitu-

mist eelkõige vaba kooselu 
eelistamine traditsioonilise abielu 
ees, ka valdav osa lapsi sünnib praegu 
abieluväliselt. Mitteabielulise kooselu 
ja sellises kooselus elavate inimeste 
varalisi suhteid reguleeriva seaduse 
vajaduse üle on vaieldud juba mitme 
valimistsükli jooksul. Arvestades Ees-
ti tavalist seadusloome kärmust, on 
tegemist ilmselgelt keeruka problee-
miga, mida ükski justiitsminister po-
le seni tihanud lahendada võtta.

Seega on seaduse kirjutamise ase-
mel tegeletud teemakohaste analüü-
sidega. Selgitamaks välja, kas Eestis 
on vaja mitteabielulist kooselu seni-
sest täpsemini reguleerida, on koos-
tatud analüüs «Mitteabieluline koos-
elu ja selle õiguslik regulatsioon». See 
analüüs väidab, et ka praeguses õigus-

ruumis on olemas piisavalt 
instrumente nii hetero- kui 
ka homoseksuaalse kooselu 
partnerite õiguste tagami-
seks, ent neid ei kasutata. 
Samas mööndi, et oleks va-

ja täpsustada seltsingulepin-
gu regulatsiooni või luua muid 

lisavõimalusi, lahendamaks mit-
teabielulisest kooselust tekkivaid 
vaidlusi efektiivsemalt ja õiglasemalt.

Analüüsist innustust saades on 
justiitsministeerium taas kord tõsta-
tanud mitteabielulise kooselu küsi-
muse, mis on siiani jäänud erinevatel 
põhjustel reguleerimata. Justiitsmi-
nisteerium on omalt poolt välja pak-
kunud mitmeid versioone.

Olen seisukohal, et selles küsimu-
ses on vajalik rahulik selgitustöö, et 
tagades õigused mittetraditsioonili-
ses peresuhtes olevatele paaridele, ei 
kannata seeläbi ühegi teise huvirüh-
ma õigused. Rahuliku selgitustöö 
kaudu on võimalik ka analüüsi tasan-
dilt edasi liikuda seadusandliku tege-
vusega.

Iga inimest tuleb vääriliselt kohelda, 
sõltumata sellest, kas ta elab 

eri- või samasoolises kooselus

Miks vajame tsiviilpartnerluse 
legaliseerimist?

Tsiviilpartnerluse seadustamisest
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1 küsimus:

Kui kaugel on justiitsministeeriumis 
kooseluseaduse eelnõu ettevalmis-
tus?

PRIIT TALV
Justiitsministeeriumi pressiesindaja

Justiitsministeerium lähtub erinevaid 
kooselu vorme analüüsides eesmärgist 
kaitsta nõrgemat poolt ja lapsi. 2012. aas-
ta suveks valmiva eelnõu kontseptsioon 
peakski neid eesmärke silmas pidades 
näitama, mida ja kuidas on vaja regulee-
rida, et nõrgema poole õigusi ja huve 
kaitsta.

Kui kontseptsioon on valminud, esita-
takse see riigikogus esindatud erakon-
dadele ja huvirühmadele arvamuse aval-
damiseks. Sealt on võimalik jätkata aru-
telu asjalikult ja argumenteeritult ning 
üksteist austavas võtmes.
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KRISTEL KOSSAR

Sotsiaaldemokraadist LGBT 
aktivist Robert Biedroń (35) 
on esimene Poola parlamendi 
(Sejm) liige, kes on avalikult 
tunnistanud, et ta on gei.

Valimistel kogus ta 16 919 häält 
Läänemere-äärsest Gdynia piirkonnast 
ning on poliitilise liikumise Ruch Pali-
kota üks liidritest – liikumine pooldab 
muu hulgas nii samasooliste tsiviilpart-
nerluse kui ka näiteks abordi legalisee-
rimist. «Paljudele arvamusliidritele oli 
mu seksuaalse orientatsiooni teadasaa-
mine suur üllatus,» nendib mees. 
«Poola on väga konservatiivne ja kato-
liiklik riik, see seab teatud normid ka 
avaliku elu tegelastele, sealhulgas polii-
tikutele.

Kuid ühiskond on muutunud, seda 
näitab kas või fakt, et suur hulk inime-
si on valmis valima oma esindajaks po-
liitiku, kes on avalikult gei.»
Eestis ei taha poliitikud eriti vähe-
muste, iseäranis seksuaalvähemuste 
õiguste teemal sõna võtta. Kuidas se-
da muuta?
Kümme aastat tagasi oli Poolas sama-
sugune olukord, seda teemat peeti 
marginaalseks ning praegugi leiab osa 
poliitikuid, et vähemuste õigustest olu-
lisemad on majanduskriis, töötus, tee-
de kehv olukord jm teemad.

Ent kui soovitakse luua mitmenäo-
list, rikastavate erinevustega demo-
kraatlikku ühiskonda, ei saa olla valdav 
rahvuslik-konservatiivne maailmanä-
gemine, kõigi gruppide õigused peavad 
olema võrdselt kaitstud.

Liikumine Ruch Palikota koondab 
näiteks väga mitmete vähemusgruppi-
de õiguste eest seisvaid ühendusi – tu-
leb leida ühiseid eesmärke ja siis koos 
nende eest võidelda.
Kuidas on vähemuste õiguste olu-
kord Poolas viimase kümne aastaga 
muutunud?
Usun, et viimaste aastate suurim võit 
on olnud avaliku diskussiooni teke 
LGBT teemadel. Kui teha lahti ajaleht 
või lülitada sisse televiisor, on kohe sel-
ge, et LGBT temaatika on mitmel kor-

ral esindatud ja keegi ei küsi, kas sää-
rast debatti on tarvis pidada.

Samasooliste tsiviilpartnerluse le-
galiseerimiseni või vihakuritegude kri-
minaliseerimiseni pole veel jõutud, 
kuid need teemad on päevakorras.

Usun, et nüüd on nende teemade-
ga kergem tegeleda kui kümne aasta 
eest – meil on parlamendis nii geipo-
liitik kui ka transsooline rahvaesinda-
ja, mitmed popstaarid, tuntud näitle-
jad jt avaliku elu tegelased on kapist 
välja tulnud ja räägivad oma orientat-
sioonist avalikult.
Arvate, et avaliku elu tegelaste, sh 
tipp-poliitikute kapist väljatulek ai-
taks suhtumist geidesse muuta?
Julgustaksin neid selleks igal juhul. 
Loomulikult on orientatsiooni avali-
kustamisel oma hind, minagi pidin al-
guses taluma seda, et poliitikuna mind 
just seepärast tõrjuti. Kuid mida aeg 
edasi, seda enam kõik harjuvad ja 
nüüd tuntakse huvi mu poliitiliste vaa-
dete ja ideede vastu, mitte ei käsitleta 
mind kui Poola esimest geipoliitikut.

Samas on kapist väljatulek pidev 
protsess, mis võib võtta aastaid, vähe-
malt minu puhul oli see nii. Tollal, kui 
mina oma seksuaalset orientatsiooni 
aimama hakkasin, oli see teema täielik 
tabu, homoseksuaale kutsuti mõnita-
valt pededeks. Tundsin, justkui oleksin 
maailma täiesti üksi jäänud, varjasin 
seda.

Siis aga lugesin, kogusin informat-
siooni ja olin ühel hetkel valmis seda 
oma lähedastele avalikustama. Muidu-
gi oli see iseäranis mu vanematele täie-
lik šokk, kuid siis tunnistasin oma ole-
must ka teistele pereliikmetele ja oma 
sõpradele.

Muidugi domineerivad ühiskonnas 
teatavad stereotüübid ja nii jätkub mu 
kapist väljatulek iga päev – kui näiteks 
lilleletis oma kallimale mõned õied os-
tan, kiidab müüja, et küllap on buketi 
saaja üks õnnelik naine.

Kapist väljatulekut tuleks võtta kui 
võimalust ühiskonnas midagi muuta. 
Mul on hea meel, et seda tegin. Tuleks 
mõelda nii – igal inimesel on vaid üks 
elu ja kas tõesti on mõtet seda valele ja 
varjamisele kulutada? 

Poola parlamendi liige Robert Biedroń: 

«Tulen iga päev 
taas kapist välja!»
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Samasoolistel paaridel 
on võimalik abielluda

Riigid, kus homoseksuaalne akt on 
karistatav surmanuhtlusega

Samasoolistel paaridel on muul viisil 
võimalik ametlikult oma partnerlus 

registreerida 

Samasoolistel paaridel on võimalik lapsendada

Karmimad karistused kuritegude eest, 
milles sisaldub homofoobne element
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Piirivalvuritele tähelepanuks! 
Kui näete kunagi Austraalia 
turisti passis «sex»-lahtri all 
märget X, pole vaja maailma-
rändurit võltsimises kahtlus-

tatuna vahi alla võtta. Sellest aastast 
alates võib Austraalia kodanike seadus-
likult jagada meesteks, naisteks ja mää-
ramata sooga inimesteks.

Uuringute järgi võib iga sajas vast-
sündinu olla interseksuaal – inimene, 
keda pole võimalik üheselt meheks või 
naiseks lahterdada. Põhjuseid selleks 
on palju: lisakromosoom siin, hormoo-
nide alatootlikkus seal. Tavaliselt la-
hendatakse «probleem» skalpelli teel, 
et aga vanemad saaksid rõõmsasti lap-
sele helesiniseid või roosasid sipukaid 
valima minna.

Paraku ei jää sünnijärgne operat-
sioon sageli viimaseks. Hormoonite-
raapia ja kirurginoa abil inimeste «nor-
maalseks» tegemine viib sageli täieliku 
impotentsuseni, psühholoogilistest 
traumadest rääkimata. Sageli operee-
ritakse interseksuaalne inimene ümber 
tüdrukuks, sest nagu Ameerika kirur-
gide seas väidetavalt räägitakse, «auku 
on lihtsam kaevata kui täis ajada». See 
«nali» vaevalt et lõbustab neid tuhan-
deid inimesi, kes kunagi puberteedieas 
avastavad, et nende suguelundid ei lä-
he enesetundega kokku.
Variante on palju
Tänapäeval tunnistab üha rohkem 
spetsialiste, et mitte kõik inimesed ei 
lahterdu mugavalt «meesteks» ja 
«naisteks». See teadmine pole iseene-
sest midagi uut – termin «hermafro-
diit» pärineb ju antiik-Kreekast, kus 
see nimi oli antud jumalate Hermese 
ja Aphrodite lapsele, kes oli pooleldi 
mees, pooleldi naine.

Aga ka see termin ei kata bioloo-
gilise ja sotsiaalse soo kogu värvikire-
vust. Lisaks interseksuaalidele, kellel 
on mõlema soo tunnused, 
on ju veel ka näiteks 
transinimesed, kes on 
elu jooksul sugu vahe-
tanud – nagu Miss 
Universumi tiitlile kan-
dideerinud Jenna Talac-
kova, kes sündis poisi-
na. Või siis gender-
queer-inimesed, nagu 
Michiganis elav Katie 
Butler, kes mõnel päeval 
tunneb ennast pigem poi-
sina, mõnel päeval jälle pi-
gem tüdrukuna.

«Sool pole midagi pist-
mist seksuaalorganitega,» üt-
les Katie intervjuus New York 
Times’ile. «Asi on enesetun-
des.»

Näiteks Browni ülikooli 
professor Anne Fausto-Sterling 
on aastakümnete jooksul kogu-
tud uuringuid kokku võttes 
nentinud, et kui tõesti on vaja 
lahterdada, siis võib erinevaid 
interseksuaalsusi arvesse võttes 
rääkida viiest erinevast bioloogi-
lisest soost. Mis sotsiaalset sugu 
– mehelikkust ja naiselikkust – 
puudutab, siis siin on ajaloolisi varian-
te nii palju, et nende üles lugemiseks 
oleks entsüklopeediat tarvis.
Üha rohkem tunnustatakse
17. sajandi Virginias lahendati pool elu 
mehe ja pool elu naisena elanud inter-
seksuaalse Thomas Halli juhtum järg-
miselt. Kui kaks kohtu-uurijat ei jõud-
nud üksmeelele küsimuses, kas Tho-
mas oli mees või naine, otsustas saalo-
monlik kohtunik, et arusaamatuste väl-
timiseks peab Thomas edaspidi kand-
ma nii pükse kui ka tanu ja põlle.

Tänapäeval ei peetaks sellist otsust 
mitte lihtsalt ebainimlikuks, vaid suisa 
mõttetuks, sest nii pükstes naised kui 

ka põlledega mehed on 21. sajandil üs-
na tavapärased. Küll on aga paljud rii-
gid ja organisatsioonid jõudnud järel-
dusele, et nende seadused ja reeglid on 
trans- ja interseksuaalidega arvestami-
sel ajast maha jäänud.

Lisaks interseksuaalidele mõeldud 
x-tähistusele on Austraalia eriline ka 
selle poolest, et oma passi kirjutatud 
sugu võivad muuta ka transsoolised 
inimesed, kes pole soo-operatsiooni 
teinud. Siis pole hirmu, et lennujaamas 
üha tavalisemaks muutunud läbiotsi-
mistel piinlikele küsimustele vastata 
tuleb. Lisaks Austraaliale kaaluvad 
määratlemata soo passi märkimise või-
maldamist ka Suurbritannia ja Kana-
da. Ka sotsiaalvõrgu Google+ kasuta-
jad võivad oma sooks 

märkida peale «mehe» ja «naise» ka 
«muu».

Tõkkejooksja Maria Patiňo diskva-
lifitseeriti 1988. aastal olümpiamängu-
delt, sest testid näitasid Patiňol y-kro-
mosoomi olemasolu, kuigi välja nägi 
tõkkejooksja nagu iga tavaline naine. 
Kuid tänapäeval pole olümpiakomitee 
leebem mitte ainult interseksuaalide 
suhtes, vaid teatud tingimustel võivad 
2004. aasta Ateena mängudest alates 
olümpial osaleda ka transinimesed.

Iludusvõistlustel ja meelelahutus-
üritustel nagu Miss Universum või 
«Tantsud tähtedega» on transsooliste 
osalemine juba tavapärane. Isegi USA 
konservatiivse uudistekanali Fox News 
ankrud vihastasid kommentaatori pea-
le, kes väitis, et lapsed ei tohiks Amee-
rika «Tantsud tähtedega» uut hooaega 
vaadata, sest seal osaleb transseksuaa-
list geiaktivist Chaz Bono.

Ning lõpuks, meie naabrid rootsla-
sed arutavad juba kuuekümnendatest 
saadik, kas lisaks mees- ja naissoost 
asesõnadele «han» ja «hun» ei peaks 
kasutusele võtma ka neutraalset asesõ-
na «hen». Idee vastased väidavad, et 
see oleks loomuvastane ning kahjus-
taks ühiskonda, ilmselt õndsas tead-
matuses sellest, et lõunanaabrid eest-
lased saavad sooneutraalse «temaga» 
päris hästi hakkama.
Mündi teine pool
Kuigi tundub, et läänemaailma arusaa-
mad soost on muutumas üha mitme-
külgsemaks, on USA tugiühingute 
hinnangul diskrimineerimist ikka lii-
ga palju. Veebruaris avaldatud uurin-
gu kohaselt on pooli USA transsoolisi 
inimesi töö juures ahistatud, viiendi-
kule on keeldutud maja või korterit 
üürimast ning 40% protsenti on ürita-
nud enesetappu. Jätkuvalt leidub kom-
mentaatoreid, kes väidavad, et trans-
sooliste või interseksuaalsuse aktsep-
teerimine annab lastele halba eeskuju 
või murendab ühiskonna põhialuseid.

Aprillis oma sooidentiteedi pärast 
läbi pekstud ja YouTube’is avalikult 
häbistatud Texase elaniku Chrissy Lee 
Pollsi perekond teatas ajalehele The 
Baltimore Sun, et halba eeskuju an-
navad ikkagi need, kes peksavad. 
«Ükski inimene ei peaks kartma 
päisel päeval tänaval kõndida,» üt-
les Polls. Just selliste juhtumite tõt-
tu, leiavad tugiorganisatsioonid, 
on inimeste teavitamine soorolli-
de mitmekesisusest ja bioloogili-
se soo omapäradest erakordselt 

oluline.

a see termin ei kata bioloo
tsiaalse soo kogu värvikire-
ks interseksuaalidele, kellel

ma soo tunnused, 
l ka näiteks
esed, kes on 
l sugu vahe-
nagu Miss

mi tiitlile kan-
d Jenna Talac-
sündis poisi-
siis gender-

mesed, nagu
is elav Katie
s mõnel päeval 
nast pigem poi-
el päeval jälle pi-
ukuna.
pole midagi pist-
aalorganitega,» üt-

ntervjuus New York 
«Asi on enesetun-

ks Browni ülikooli 
Anne Fausto-Sterling 
ümnete jooksul kogu-
nguid kokku võttes 

et kui tõesti on vaja 
a, siis võib erinevaid 
aalsusi arvesse võttes 
est erinevast bioloogi-
t. Mis sotsiaalset sugu 

jad võivad oma sooks Mündi teine po
Kuigi tundub, et
mad soost on m
külgsemaks, on
hinnangul diskr
ga palju. Veebru
gu kohaselt on p
inimesi töö juu
kule on keeldu
üürimast ning 4
nud enesetappu
mentaatoreid, k
sooliste või inte
teerimine annab
või murendab ü

Aprillis oma
läbi pekstud ja
häbistatud Texa
Pollsi perekond
Baltimore Sun
navad ikkagi
«Ükski inim

g

päisel päeval
les Polls. Just
tu, leiavad 
on inimeste
de mitmeke
se soo oma

oluline.
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muutumas üha mitmekülg-
semaks, on USA tugiühingu-
te hinnangul diskrimineeri-
mist ikka liiga palju.

Meestest, naistest 
ja teistest

Väike transsõnastik

Transvestiit – inimene, kes riietub vastassoole omastesse rõivastesse. Transvestii-
did on tavaliselt heteroseksuaalsed ning ei soovi teha soovahetusoperatsiooni. Nei-
le lihtsalt meeldib vastassoo rõivastes käia. Ingliskeelses maailmas on viisakam ka-
sutada terminit cross-dressing.

Transsooline/transseksuaal – inimene, kelle sotsiaalne sugu ei vasta bioloogilise-
le. Näiteks mees, kes tunneb end naisena või vastupidi. Mõned transsoolised inime-
sed on teinud läbi soovahetusoperatsiooni, teised mitte. Variante on palju – nagu ini-
mesigi.

Interseksuaalsus – katustermin inimeste jaoks, keda erinevatel põhjustel pole või-
malik lahterdada bioloogiliselt ei meesteks ega naisteks. Selliseid inimesi on um-
bes 1% elanikkonnast.

ALLIKAS: GLAAD.ORG

Tuntud Austraalia modell ja meele-
lahutaja Estelle Asmodelle on 
Austraalia esimene täieõiguslik 
transseksuaal.
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KRISTIN RAMMUS
Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni 
magister

See, mille tõttu biseksuaalsust 
marginaalseks identiteediks 
peetakse, selgus Tallinna 
Ülikoolis hiljuti kaitstud ma-
gistritöös «Biseksuaalse 

identiteedi konstrueerimine Eesti bi-
seksuaalsete inimeste näitel».

Magistritöö lähtub seisukohast, et 
seksuaalne orientatsioon on konst-
rueeritud – see tähendab, et hoolima-
ta inimese geneetikast on seksuaalse 
külgetõmbe kujunemisel oluline roll 
sotsiaalsetel (ajaloolistel ja kultuuri-
listel) teguritel. Seega ei keskendu 
uurimus mitte põhjustele, miks keegi 
«saab homoseksuaaliks», vaid tähele-
panu keskmes on seksuaalse identi-
teedi, täpsemini biseksuaalse identi-
teedi kujunemine.

Et teemat paremini avada, on olu-
line meeles pidada, et seksuaalne 
identiteet on oma olemuselt keeruli-
ne ja sügavalt isiklik konstruktsioon. 
Lähtuvalt konstruktivistlikust lähene-
misest läbib inimene biseksuaalse 
identiteedi omaks võtmisel mitu 
etappi – tunneb mõlemast soost ini-
mese vastu külgetõmmet, katsetab 
seksuaalsuhet ning alles eneseanalüü-
si järel aktsepteerib identiteedi. Seal-
juures ei pea mitte kõik inimesed, kes 
näiliselt vastavad biseksuaalse inime-
se tunnustele, end biseksuaalseks pi-
dama.

Heteronormatiivsus 
igapäevaelus

Lähtudes teoreetilisest andmestikust 
ning seitsmest poolstruktureeritud 
süvaintervjuust Eesti biseksuaalsete 
inimestega, võib põhjusi, miks mõned 
inimesed end biseksuaalsena ei iden-
tifitseeri, otsida osaliselt ühiskondli-
kust mentaliteedist – konservatiivsed 
ühiskonnaväärtused ja ühiskondlik 
dihhotoomia mõjutavad otseselt bi-
seksuaalsete inimeste igapäevaelu.

Kuigi homoseksuaalsust ei käsit-
leta juba aastakümneid kui patoloo-
giat, stigmatiseeritakse homosek-
suaale ühiskonnas jätkuvalt. Et bisek-
suaalsed inimesed, nagu öeldud, lii-
gitatakse samuti seksuaalvähemus-
teks, puudutab negatiivne stigma ka 
neid. Seda nii meedias kui ka igapäe-
vaelus.

See, et Eesti ühiskond põhineb 
endiselt tugevalt heteronormatiivse-
tel väärtustel, mis marginaliseerivad 
seksuaalvähemusi, võib olla üheks 
põhjuseks, miks paljud näiliselt 
bi(homo?)seksuaalse käitumisega ini-
mesed end pigem heteroseksuaalse-
na identifitseerivad – selle taga on 
näiteks ühiskondlikult tajutud nõue 
saada lapsi ja luua nn normperekond, 
aga ka hirm töökaotuse ees.

Aktsepteerimatus nii hetero-
kui ka homokogukonna poolt
Inimesed, kes on võtnud vastu otsu-
se end biseksuaalsena identifitseeri-
da, loobuvad sellega mõlemast tun-
nustatud seksuaalsest orientatsioonist 
– hetero- ja homoseksuaalsusest – 
ning astuvad vastu ühiskondlikult 
mõistetavale vastandamisel põhine-
vale mõttemallile.

Seetõttu kaasnevad biseksuaalsuse 
manifesteerimisega paratamatult 
sanktsioonid nii hetero- kui ka homo-
seksuaalse kogukonna poolt. Need 
avalduvad nii eelarvamustes kui ka 
hoiakutes, millega biseksuaalsust kui 
eraldiseisvat kategooriat nulleeritakse.

Uurimus kinnitas töö teoreetilises 
osas välja toodud eelarvamuste ole-
masolu ühiskonnas ning täpsustas 
neid Eesti ühiskonnast lähtuvalt. Eel-
arvamused, millega biseksuaalidel tu-
leb kokku puutuda, on sarnased he-
tero- ja homoseksuaalsete inimeste 
seas: näiteks väide, et biseksuaalne 
inimene «ei ole suuteline üht kahest 
poolest valima» või ei taha loobuda 
oma heteroseksuaalsetest «privileegi-
dest» (parem maine, lastesaamine) 
või vabandus, et biseksuaalne inime-
ne «vallatleb», näitab end huvitava-
mast küljest või on liiga ebaatraktiiv-
ne, et vastassoost partnerile sümpa-
tiseerida.

Nagu öeldud – eelarvamused on 
kogukonniti samad, ehkki homosek-
suaalsete inimeste teadlikkus on kä-
sitletava teema osas kindlasti märki-
misväärselt kõrgem.
Partneri hirmud
Ka biseksuaalsete inimeste partneri-
te hirmud ja eelarvamused leidsid in-
tervjuudes kajastamist. Peamine hirm 
puudutas biseksuaalse partneri eelda-
tavat suutmatust olla monogaamne, 
sest arvatakse, et ta vajab paralleelselt 
nais- ja meespartnerit.

Seetõttu on partnerid pahatihti 
võõraste peale alusetult armukade-
dad. Kuigi tegelikku truudusetust in-
tervjuud ei kinnitanud, võib arvata, et 
üks selle hirmu põhjusi on mõnede 
biseksuaalsete inimeste väljendatud 
unistus polüamoorsest suhtest ehk 
terviklikust kolmiksuhtest vastas- ja 
samast soost inimesega, mis põhineks 
vastastikusel austusel ja suhtesisesel 
kommunikatsioonil.

Kuigi intervjuude põhjal võib 
väita, et tegemist on enamasti pel-
ga mõtisklusega biseksuaalide poolt, 
võib selle harva realiseeruva võima-
luse olemasolu biseksuaalsete ini-
meste partnerite hirme süvendada.

Seega mõjutab biseksuaalse inime-
se identiteedi omaks võtmist tugevalt 
ühiskondlik raam – Eesti tegelikkus, 
ühiskondlik mentaliteet ja selle näh-
tavad ja vähem nähtavad normid, ole-
masolevad eelarvamused ja hoiakud.

IDENTITEET: Rahvusvaheliselt tuntud ja pidevalt 
täienev lühend LGB (lesbid, geid ja biseksuaalid) 

peaks ühendama erinevaid seksuaalseid 
identiteete, ent ometi ei aktsepteeri LG osa 

neist biseksuaalseid inimesi kuigi tihti.

Ühiskond surub 
biseksuaalid kappi
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KARI KÄSPER

Suhtumises lesbidesse ja gei-
desse on kogu maailmas näha 
muutusi paremuse suunas. 
Kui võrrelda praegusega kahe 
aasta tagust aega, mil avalda-

sime esimese LGBT-teemalise lisalehe, 
elame paljuski teises ajastus. USA pre-
sident on asunud toetama samasoolis-
te võrdset õigust abielluda, LGBT-ini-
meste vastu suunatud kuriteod on leid-
nud hukkamõistu ÜROs ja üha enam 
leidub maailmas tipp-poliitikuid ning 
meelelahutustegelasi, kes on «kapist 
väljas» või seksuaalvähemuste suhtes 
positiivselt meelestatud.

Eestiski on olustik muutunud: 
võrdsete õiguste seadustamine sama-
soolistele paaridele on justiitsministee-
riumis ettevalmistamisel, meedias ka-
jastatakse seksuaalvähemuste teema-
sid üha eelarvamusvabamalt, kodu-
maistes telesarjades võib kohata sek-
suaalvähemustest tegelasi, avati LGBT-
kogukonnale suunatud OMA keskus, 
mida väisas ka sotsiaalminister, toimu-
nud on mitmeid arutelusid. Need on 
konkreetsed ja reaalsed edusammud.

See aga ei tähenda, et juba saavuta-
tu hoidmiseks ei peaks tegema pingu-
tusi või et enam poleks, kuhu areneda. 
Põhjamaadest, mille hulka üldiselt soo-
vime kuuluda, lahutab Eestit LGBT-õi-
guste osas veel tükk maad, nii hoiaku-
te kui ka õiguskaitse mõttes. Ohtliku 
hoiatusena mõjuvad tagasilöögid õi-
guste edendamisel Venemaal, aga ka 
mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, 
kus on suurenenud seksuaalvähemus-
te suhtes toimepandud vihakuritegude 
arv.

Hoiakud lesbide ja geide suhtes on 

üks ühiskonna sotsiaalse küpsuse ja 
majandusliku arengu mõõdikutest. 
Suurem sallivus tähendab sageli ka 
suuremat kindlustunnet kõigile, kes 
normist erinevad ning annab neile ene-
sekindlust rohkem ühiskonda panusta-
da, tegeldes ettevõtlusega või oma 
teadmisi ja oskusi arendades. Stabiilsus 
toodab heaolu ja jõukust: teadmine, et 
riik kaitseb kõiki perekondi võrdselt, 
vähendab muret tuleviku pärast.

Tuleb tõdeda sama, mida justiitsmi-
nisteeriumgi tõdes samasooliste pere-
konnasuhete-teemalist tagasisidet kok-
ku võttes: LGBT-inimeste õiguste pa-
rema kaitsmise poolt on hulgaliselt õi-
guslikke, majanduslikke ja sotsiaalseid 
põhjendusi, samas kui vastuargumen-
did põhinevad sageli emotsioonidel ja 
eelarvamustel. Viimastele tuginedes 
ühiskonda korraldada pole kunagi ots-
tarbekas. Ei nüüd ega tulevikus.

IVAN LAVRENTJEV

On kombeks arvata, et mit-
te-eestlased erinevad eest-
lastest kõikvõimalikes kü-
simustes. Paraku on see 
nii ka sallivuse osas – 

uuringud, igapäevane kohaliku vene mee-
dia jälgimine ning isiklik kokkupuude 
aruteludega sel teemal näitavad eestlas-
tega võrreldes kindlalt venelaste negatiiv-
semat suhtumist seksuaalvähemustesse.

Tallinna Ülikooli juhtivteadur Aili 
Aarelaid-Tart on arvamusel, mille ko-
haselt paljud Eesti venelased tuginevad 
õigeusklikule kirikule. Moskva Patriar-
haadi Õigeusu kirik ei soosi – pehmelt 
öeldes – seksuaalvähemusi. Patriarh 
kritiseerib neid pidevalt ja vastandab 
«sodoomia pattu» nn normaalsele sät-
tumusele.

Osaliselt ongi venelaste homofoo-
bia sellest tingitud. EELK võiks kind-
lasti selle kallal oma Vene n-ö partner-
lusorganisatsiooniga koostööd teha – 
küll aga pole vene kirikus ei gei-kogu-
dusi ega kirikuajakirja, mille tiraaži 
saaks tagasi kutsuda «ebasobiva» artik-
li tõttu.
Populaarsus läbi vaenu
Usklike inimeste osakaal mitte-eest-
laste seas on ligi 1,5 korda kõrgem 
kui eestlastel, lisaks mõjub venelaste-
le ajalooline taust. Akadeemik Igor 
Kon nendib, et Nõukogude Liidus oli 
ideoloogia monopol, peamiseks sise-
ohuks olid «rahvavaenlased» ehk tei-
sitimõtlejad, sama laieneb ka n-ö tei-
sitiarmastajatele. Siit tulenev vaen 
vähemuste suhtes on siiani terav 
probleem ja kuum teema enda popu-
laarsuse tõstmiseks paljude poliitiku-
te jaoks.

Kahtlemata on vene identiteet oma 
iseloomu poolest bütsantslik – kõik 
peab olema suur ja uhke, esmatähtsad 
on ühtne riik ja rahvas, mitte isik(sus). 
On olemas ka teooriaid, mille kohaselt 
Vene ühiskond on rajatud vangla-kul-
tuurile omastele traditsioonidele, seda 
seetõttu, et NLis elasid inimesed pide-
vas hirmus vanglasse või laagrisse sat-
tumise ees. Stereotüüpne mõtlemisviis 
aina süvendab juba olemasolevaid 

mustreid, millele iseloomulik mõtte-
käik näeb imelihtne välja: homosek-
suaalsus = pederastia = seksuaalne vä-
gistamine vanglas.

Enamik Eestis elavatest venekeelse-
test inimestest eelistab Pervõj Kanali 
jm Vene telekanalite vaatamist näiteks 
venekeelsele «Aktuaalsele kaamerale». 
Sellest tulenevalt on nende hoiakud 
paljudes küsimustes samad mis Vene-
maa keskmisel elanikul.
Teerajajad
Vene võimud suhtuvad seksuaalvähe-
muste tegevusse enamasti negatiivselt, 
paraadide ja teiste avalike aktsioonide 
läbiviimiseks luba ei anta. Kui aga ak-
tivistid plakatitega teele asuvad, peks-
takse neid karistamatult ning arretee-
ritakse politsei eriüksuste poolt. Vene 
meedias homodest loodav kujund on 
kas negatiivse või naljaka maiguga.

Peterburis ja mitmes teises Vene re-
gioonis kehtivad uuendatud seadused, 
mis keelustavad «pedofiliia, pederas-
tia, biseksuaalsuse, lesbi-, või transgen-
derluse propagandale suunatud tege-
vuste läbiviimist alaealiste seas».

Seadust on kritiseerinud paljud Ve-
ne inimõiguslased ja ajakirjanikud, vii-
dates nõukogudeaegsele kriminaal-
koodeksile, mille järgi homoseksuaal-
se teo eest pandi kuni kümneks aas-
taks vangi.

Tänapäeva Venemaal piirdutakse 
vaid viie tuhande rubla (ligi 130 euro) 
suuruse rahatrahviga ehk kahekümne 
aastaga toimunud areng on lausa mär-
kimisväärne!

Esimene pretsedent on nüüd ka 
aset leidnud: homoaktivist Nikolai 
Aleksejev läks tänavale plakatis jääd-
vustatud näitleja Ranevskaja tsitaadiga 
«Homoseksuaalsus ei ole ebanormaal-
sus, ebanormaalsus on maahoki ja jää-
tants». Talle määratud rahatrahvi kae-
bab Aleksejev edasi.

Siinkohal olgu mainitud, et Nikolai 
puhul on tegemist järjekindla aktivisti-
ga, kelle kaebuse on rahuldanud 
Strasbourg’i inimõiguste kohus. Vene 
riik on sunnitud kompensatsioone 
maksma, mida ta teebki, kuid sellega 
tegevus piirdub – aktiviste kiusatakse 
jätkuvalt taga.
Muutused tulevad, aga visalt
Positiivseid märke on ka näha – homo-
foobiat mõistavad hukka Vene ühis-
konnategelased ning juhtivad ajakirja-
nikud Vladimir Pozneriga eesotsas. Kui 
Peterburi homopropaganda seadus, 
nagu seda nimetatakse meedias, jõus-
tus, korraldas liberaalne ja üle maailma 
elavate vabameelsete venelaste seas po-
pulaarsust koguv telekanal Dožd kam-
paaniat, mille käigus mitme päeva väl-
tel kritiseerisid Vene mõtlejad homo-

foobsust ning üritati näidata, et mitme-
kesisus ainult rikastab ühiskonda.

Samas oli eetris saateid, kus gei-
teemad olid kajastatud kunsti vaate-
vinklist. Ka tänavaprotestidel on näha 
vikerkaarevärvides lehvivaid lippe ehk 
homod ei karda võimulolijate vastu tä-
navale astuda.

Probleemi üks lahendusi on ka sal-
livuse tõstmisele suunatud konverent-
side ja kampaaniate läbiviimine ning 
harivate materjalide väljaandmine. Sel-
le võimaluse tõhusus võib osutada kõr-
geks just noorte seas, kelle maailmapilt 
on veel kujunemise faasis.

Kiireid positiivseid muutusi ei mak-
saks aga oodata – muutused saabuvad 
alles siis, kui venelased vabanevad nõu-
kogudeaegsest identiteedist ja võtavad 
omaks läänelikke väärtusi, millest üks on 
vaieldamatult õigus enesemääratlusele.

Miks venelased on eestlastest homofoobsemad?

Geiõigused kui ühiskonna 
lakmuspaber

Kahtlemata on vene identi-
teet oma iseloomu poolest 
bütsantslik – kõik peab ole-
ma suur ja uhke, esmatäht-
sad on ühtne riik ja rahvas, 
mitte isik(sus).

Suurem sallivus tähendab 
sageli ka suuremat kindlus-
tunnet kõigile, kes normist 
erinevad ning annab neile 
enesekindlust rohkem 
ühiskonda panustada.

ARVAMUS

/.../Tegelikult tuleks 
häma lõpetada ja 
arutada põhiküsi-
must. Vastata sel-
gelt ja otse, kas 
oleme valmis sa-
masooliste abieluks 
või mitte. Kui enamik 
ühiskonnast siiski ei ole, on meid esin-
davatel riigikogu liikmetel kaks võima-
lust. Kas öelda otsesõnu «ei» või näi-
data end eliidina ja minna jah-otsuse-
ga hääleka vox populi vastu. Niisugu-
seid otsuseid tehakse ju ikka. Maail-
ma lõppu ei tule, rahvas harjub. Polii-
tiline lavakunst seegi.

Neeme Korv, Postimehe arvamustoi-
metuse juhataja, Postimees 06.11.2011

Kõik on 
võrdsed

HEIDI HAUTALA
Europarlamendi inimõiguste 
alamkomitee juht

Tähtis on, et poliitikud ei 
peidaks end teatud inim-
rühma puudutavate eelar-
vamuste taha. Poliitikute 

ülesanne on luua selline seadusand-
lus, mis kaitseb kõikide inimeste 
võrdsust ja õigusi.

Praegu on meie suurimaks mu-
rekohaks Venemaa, mis keelas ho-
moseksualismi propaganda, sellele 
seadusele kirjutas Peterburi kuber-
ner Georgi Poltavtšenko alla märt-
sis.

Homoseksuaalsus dekriminali-
seeriti Venemaal 1993. aastal, kuid 
homodevastane hoiak on ühiskon-
nas tugev. Paari aasta taguses küsit-
luses tuli ilmsiks, et 74 protsenti ve-
nelastest arvab, et geid ja lesbid on 
amoraalsed ja vaimse puudega.

Soome välisminister Erkki Tuo-
mioja kohtus hiljuti Peterburis 
LGBT-õiguste eest võitleva kodani-
kefoorumi liikmetega ja on väljen-
danud vene poliitikutele oma muret 
olukorra pärast Venemaal.

Soome välisministeerium, kuhu 
peale välisministri kuulub veel Eu-
roopa minister Alexander Stubb 
ning mina arenguministrina, oleme 
võtnud endale kohustuse  tegeleda 
LGBT-õiguste eest seismisega välis-
poliitika ühe osana Euroopas ja mu-
jalgi.
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RAIN KOOLI
kolumnist, ERR

1980. ja 1990. aastate vahetusel 
ilmus Soome ajaviiteajakirja-
desse uus portreteeritavate 
tüüp – homoseksuaalne paar, 
eelkõige meespaar. Need olid 

lihtsad, inimlikud lood tavaliselt õnne-
tu lõpuga armastusest. Õnnetu lõpp 
seisnes selles, et üks meestest oli aidsi 
surnud või suremas, teine aga põetas 
oma armastatut läbi kogu pika närbu-
mise ning oli lõpuks ise samuti HI-vii-
rusega nakatunud.

Aastatega pilt muutus. Haletseva-
te probleemlugude (mis samal ajal kin-
nistasid pilti homodest kui aidsi pea-
mistest «maaletoojatest» ja levitaja-
test) asemel hakkasid meedias üha 
enam tooni andma homoseksuaalsu-

sega seotud (sub)kultuurilised nähtu-
sed: paraadid, peod, klubid, legendaar-
se kunstniku Tom of Finlandi teosed 
jne. Homoseksuaalsus muutus salon-
gikõlblikuks, kuigi sellest ei räägitud 
avalikult, kui inimene ise seda ei soo-
vinud.
Poolehoid mõne aastaga
Tasahilju sai seksuaalvähemustest ar-
gine teema meedias nii kitsamas kui ka 
laiemas tähenduses. Näiteks on Helsin-
gi linnaraamatukogu kokku pannud 
isegi vastavasisulise kirjanduse nime-
kirja koondnimetuse all «Uhkus ja eel-
arvamused». See sisaldab mituküm-
mend teost alates homoseksuaalsuse 
ajaloost ja antropoloogiast kuni koo-
miksite ja ilukirjanduseni.

Vastavalt sellele hakkas muutuma 
ka rahva suhtumine homoseksuaalide 
õigustesse, mh homoabieludesse. 2006. 
aastal pooldas homode abiellumisõi-
gust 45 protsenti Soome elanikest, 
2010. aastal juba 54 protsenti.

Homoseksuaalide käsitlemine mee-
dias on Soomes järginud selget jada. 
Sama protsessi on läbi teinud ka 1990. 
alguses Soome saabunud Somaalia põ-
genikud. Ka neid kujutati meedias al-
gul kas rõhutatult neutraalselt või sel-
lesama haletseva mõistvusega, kuid 
enamjaolt siiski probleemlugude tege-
lastena: küll dokumentideta piiriületa-

jatena, küll konfliktide tõttu kohalike 
elanikega.

Aastatega tekkisid püüdlused mõis-
ta, avada tulijate mõttelaadi ja kultuu-
ri. Nüüd on olukord jõudnud sinna-
maani, et nii Somaaliast pärit põgeni-
ke järglased kui ka teised etnilised vä-
hemused figureerivad ka läbinisti ar-
gistes lugudes, näiteks noorte vaba aja 
veetmisest või koolilõpupidudest kõ-
nelevates artiklites.
Vähemused osana meist
See kõik tuli meelde, kui lugesin hilju-
ti avaldatud meediamonitooringu 
«Teiste sõnadega» tulemusi ja nende 
vastukajasid Eesti meedias. Veel 2000. 
aastal jõudis Sari Pietikäinen oma dok-
toritöös Soome meediat monitoorides 
üsna samadele järeldustele nagu meie 
monitoorijad praegu: vähemused (Pie-
tikäinen uuris küll ainult etniliste vä-
hemuste kujutamist) esinevad meedias 
küllaltki vähe ja siis ka pigem kas amet-
kondlikus või probleemses võtmes. 
Nende endi käest aga suurt midagi ei 
küsita.

«Keskendumine hulgale, muutus-
tele ja probleemidele loob etnilistest 
vähemustest pildi kui probleemide al-
likast,» nentis Pietikäinen.

Raske öelda, kui palju mõjutas Soo-
mes olukorda üks konkreetne doktori-
töö, aga viimase 12 aasta jooksul võib 

igasuguste vähemuste kujutamisel Soo-
me meedias kasvavalt täheldada toime-
tiste selget ja otsustavat rolli. Selle 
keskmes on mõte, et demoniseerimise 
vältimiseks tuleb vähemusi käsitleda 
võimalikult erapooletult ning erineva-
tes ajakirjanduslikes žanrites.

Probleemlood ning ametkondlik 

statistika vähemuste määrast ei ole ku-
hugi kadunud, aga samas elavad ro-
mad, venelased, Somaalia rahvad, kur-
did, homod, puuetega inimesed jt mee-
dia vahendusel portreteeritavad oma 
igapäevast elu. Mitte meie keskel, vaid 
osana meist. Sellist teadlikku suunava-
likut oleks vaja ka Eestis.

KADI VIIK

Eestlaste huvi selle vastu, mi-
da teised meist arvavad, on 
justkui rahvuslik sport. Vahel 
tunneme ka huvi, kas teiste 
arvates on eestlased sallivad. 

Kas oleme?
Muidugi oleme kokku puutunud nii 

varjatud kui ka varjamatu viha ja põl-
gusega endast erinevate inimeste suh-
tes. Hea näide on üks (endine) minis-
teeriumi kantsler, kes mõned päevad 
pärast viimaseid USA presidendivali-
misi riigiametnike foorumil täiesti en-
dast väljas oli sellepärast, et mustana-
haline valiti Ameerika presidendiks.

Sellest ei osanud juuresviibinud 
muud järeldada, kui et ilmselt pidas ta 
nahavärvi üheks oluliseks kompetent-
suseks just selle ametikoha puhul. 
Meenuvad sajad netikommentaarid 
teemal «naised juhtivatel kohtadel». 
Meenuvad riigikogu stenogrammid 
teemal «soosuhted loomariigis ja Ees-
ti Vabariigis». Meenuvad täiesti usku-
matud arvamuslood teemal «käisin vä-
lismaal ja nägin seal palju immigrante, 
Euroopa on ohus!».

Ning samas meenuvad ka inime-
sed, kes on avatud, uudishimulikud 
ning vaatavad pikalt peeglisse, kui en-
da juures eelarvamusi näevad. Inime-
sed, kellel pole vaja imaginaarseid väär-
tusskaalasid, kuhu kaasinimesi paigu-
tada. Õigus on neil, kes ütlevad, et 
eestlased on sallimatud, õigus on ka 
neil, kes ütlevad, et õpime ja omanda-
me iga päev enamat sallivust.

Eestlaste väärtushinnanguid on tu-
gevalt mõjutanud nõukogude periood 
ja väärtusi hindavate skaalade peal pai-
gutume üldjuhul lähemale Ida-Euroo-
pale kui Lääne-Euroopale. Kui hiljuti 
võeti Peterburis vastu seadus, mis kee-
lustab alaealistele homoseksuaalsuse 
«propageerimise», kiideti seda Eesti 
netikommentaariumis ohtrasti. Vene-
maa lähenemine inimõigustele tõsteti 

eestlastele, kes aastakümneid nõuko-
gude okupatsiooni ja inimõiguste rik-
kumiste all kannatanud, ühtäkki eesku-
juks.

On aga üks asi, mis sallimatusest 
hullemgi – nimelt ignorantsus. Igno-
rantsus on see, kui mingi grupi esinda-
jad ütlevad, et «meil on halb!» ning 
neile vaadatakse kalapilguga otsa ja 
vastatakse: «ei ole!».

Naised ütlevad, et meil on halb – 
me ei taha olla alamakstud, alaväärtus-
tatud, ülekvalifitseeritud tööjõud. Ja 
neile vastatakse, et te ei olegi, see kõik 
on ainult teie peas. Palgalõhe pole üld-
se tõestatud või kui peakski olema, on 
see täiesti põhjendatud.

Nii võib kuulda, et kompetents või-
dab alati ja kompetents määrab selle, et 
Eesti Rahvusringhäälingu nõukogus ja 
juhatuses on kokku 12 meest ja 0 naist. 
Kompetents määrab selle, et Vabariigi 
Valitsuses on 12 meest ja 1 naine. 
Kompetents määrab selle, et Teadus- 
ja Arendusnõukogus on 12 meest ja 0 
naist. Ning valijate tahe määrab selle, 
et riigikogus, kes eespool loetletud ko-
gud ametisse nimetab, on mehi 81 ja 
naisi 20. Valijate tahe määrab ka selle, 
et Kuusalu vallavolikogus on 17 meest 
ja 2 naist (ja vallavalitsuses 5 meest ja 
0 naist).

Ja naised peavad (jälle ja jälle!) tões-
tama, et nad ei ole kaamelid. Et nad te-
gelikult ka saavad vähem palka, et te-
gelikult esineb soopõhist diskriminee-
rimist tööturul, et klaaslagi on tegelik-
kuses nende jaoks reaalsus ja et polii-
tikas ei ole kohta nende jaoks. Nad või-
vad ennast harida, altpoolt üles tööta-
da ja vaeva näha, kuid mingil hetkel is-
tuvad lastega kodus ja avastavad, et on 
konkurentsist välja lülitatud.

Ignorantsus on see, kui ratastoolis 
istuvad inimesed juhivad tähelepanu 
sellele, et nad ei saa talvel väljas liiku-
da ning neile vaadatakse tuimalt otsa 

ja öeldakse: «Tulenevalt teeseaduse § 
25 lõige 7 on linnas, alevis ja alevikus 
teega külgneva territooriumi kasutaja 
kohustatud tegema heakorratöid sõi-
dutee ja vastava territooriumi vahel 
oleval kõnniteel.».

Ignorantsus on see, kui transsooli-
ne püüab selgitada oma probleemi, 
ning talle öeldakse, et Eestis on palju 
hullemaid asju, millega tegeleda, näi-
teks nälgivad lapsed. Ja kui transsooli-
ne arvab (oma kogemusest lähtuvalt!), 
et vales kehas sündimine võib olla se-
davõrd traumeeriv, et laps oleks valmis 
nälgima, peaasi, et saaks oma asja kor-
da ajatud, vastatakse talle, et ju siis po-
le päris nälga näinud.

Aga ju pole ignorant transsooline 
olnud. USA transsoolistest on 41% 
üritanud endalt elu võtta (üldpopu-
latsiooni keskmine on 1,6%) ning 90% 
on raporteerinud kiusamist, ahista-
mist ja diskrimineerimist. Ilmselt po-
le ignorant ka järele proovinud, mis 

tunne on ratastooliga liiklejana no-
vembris tuppa minna ja seal aprillini 
kükitada. Ning äkki on transsoolistel 
ja liikumispuudega inimestel siiski lu-
batud enda muresid tõstatada või 
peaksid nad ainult nälgivatest lastest 
rääkima?

Ühest küljest on ignorantsuse pu-
hul tegemist justkui mingisuguse soo-
vimatuse, isegi võimetusega ennast kas 
või hetkeks kellegi teise kingadesse 
panna ja püüda aru saada, millises 
reaalsuses see inimene elab ning mil-
liste probleemidega kokku puutub.

Teisest küljest tekitab viitamine 
mingisugusele probleemide hierarhia-
le nõutust. Kas see, et meil on mingi 
tõsine sotsiaalne probleem (näiteks 
laste vaesus) tähendab, et teiste prob-
leemidega (näiteks soolise võrdõigus-
likkusega) ei peaks tegelema? Olgu 
siinkohal öeldud, et naiste palgamu-
red mõjutavad otseselt ka laste vae-
sust.

Või mis veel hullem, teistest prob-
leemidest ei peaks isegi rääkima? Kas 
kõik huvirühmad peaksid enda väed 
rakendama ainult ühe probleemi la-
hendamiseks? Ning kellele jääb siis 
lõppkokkuvõttes probleemipüstitami-
se privileeg, kui inimesed enam enda 
muredest rääkida ei tohi?

Eesti suurim mure ei ole varjamatu 
sallimatus, vaid täiesti avalik ignorant-
sus. Mida rohkem auru selle peale lä-
heb, et kellegi tõstatatud probleeme ei-
tada, pisendada või õigustada, seda 
aeglasemalt ka mingi lahenduse poole 
liigutakse.

Ignorantsus on lihtsaim viis tasalü-
litada arutelu, seda mitte ainult sallivu-
se teemal. Ignorantsus on talumatult 
kerge.

Autor on inimõiguste valdkonnas 
töötanud ÜROs aastatel 1998–2004 

ja sotsiaalministeeriumis aastatel 
2005–2011

Eestlaste väärtushinnan-
guid on tugevalt mõjutanud 
nõukogude periood ja väär-
tusi hindavate skaalade 
peal paigutume üldjuhul lä-
hemale Ida-Euroopale kui 
Lääne-Euroopale.

Ignorantsuse talumatu kergus

Vähemused teel – «meie keskelt» osaks «meist»
Seksuaalne võrdõiguslikkus Soomes
Seksuaalvähemuste võrdsete õiguste eest seismise ajalugu on Soome lahe põhja-
kaldal suhteliselt pikk: MTÜ Seksuaalinen tasavertaisuus ehk SETA moodustati ju-
ba 1974. aastal.

Selle esimees on olnud muu hulgas endine Soome president Tarja Halonen. Ühen-
dusel on olnud keskne roll Soome seksuaalvähemuste positsiooni võrdsustumisel 
heteroseksuaalsete kodanikega.

Üks selle töövõitudest on muu hulgas homoseksuaalsuse eemaldamine haiguste 
nimekirjast 1981. aastal. Samas ei ole SETA soov saavutada samasooliste paaride 
abiellumis- ja adopteerimisõigus Soome ühiskonnas veel sama laia kõlapinda leid-
nud.

Ükskõik mida arvata samasooliste adopteerimisõigusest, SETA tegevusele on alus 
endiselt olemas ka vähem vastuolulistes küsimustes. Veel kümme aastat tagasi oli 
Soome ajakirjanduses põhjust avaldada uudiseid pealkirjadega «Homoseksuaalide 
diskrimineerimine on Soome töökollektiivides tavaline». Viimastel aastatel on aga 
homoseksuaalsuse vastased seisukohad avalikus ruumis lisandunud väikeste, kuid 
häälekate poliitiliste ning religioossete vähemuste tõttu: luterliku kiriku kõige kon-
servatiivsem tiib ja kristlike demokraatide ning põlissoomlaste parteid.

Samas on lisandunud ka võrdseid õigusi sama häälekalt kaitsvate kodanike hulk. 
Riik aga suhtub homodesse selgelt – nad on täpselt samasugused inimesed ning ko-
danikud nagu kõik teisedki.
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KELLY GROSSTHAL

Uuringu üks eesmärke oli 
koguda LGBT-kiusamist 
puudutavaid üksikjuhtu-
meid, mis võimaldaksid 
analüüsida Eesti olukorda 

reaalsete juhtumite põhjal. Ehk leiavad 
tulemustest kasu ka need nobedate 
näppudega sulesepad, kelle kirjatükki-
de ja sõnavõttude põhistavaks argu-
mendiks on tihtipeale olnud väljendid 
nagu /.../ma pole kunagi kuulnud, et 
mõnda geid on kiusatud /.../ või /.../ 
eestlased on niigi sallivad ja mis siin ik-
ka rääkida.

Küsitletud olid enamasti rahul po-
litsei tööga, otseselt vägivaldseid juh-
tumeid leidus vaid üksikuid ning 
LGBT-kogukonnal on mitmeid häid 
kogemusi koostööst meie raviasutus-
tega. Lisaks on Eesti koolijuhid üha 
rohkem koostöövalmid LGBT- ja salli-
vuse teemaliste koostööprojektide el-
luviimisel. Demokraatia tugevnemise 
seisukohalt võib positiivselt poolelt 
veel esile tuua LGBT esindusorganisat-
sioonide üha hoogustuva kaasamise nii 
riigi kui ka teiste kodanikuühenduste 
poolt. 
Kiusamine igapäevaelus
Kujutlege järgmist olukorda. On 
1. september, teie laps läheb esimesse 
klassi, olete koos elukaaslasega uue 
eluetapi üle põnevil ning hetk, mil laps 
saab kätte oma esimese aabitsa, on 
tõeliselt rõõmustav. Aktusele järgneb 
klassijuhatajatund, reipal sammul 
suundute lapse laua juurde, jagate 
muljeid, uudistate päevikut. Siiani 
võiks tegu olla iga Eesti pere esimese 
koolipäevaga. Selle juhtumi peatege-
lastele ütleb aga klassijuhataja veel en-
ne tunni algust, et lastel ei saa kahte 
ema olla, seega tuleb otsustada, kes ka-
hest emast tundi kuulama jääb. Sama 
kordub klassi infolisti liikmete arvami-
sel ja tipneb kevadise arenguvestluse-
ga, kuhu lubab klassijuhataja taas vaid 
ühe emadest. Samal ajal on igakülgne 
osalemine lapsevanemate töös tagatud 
erisooliste paaride puhul ka kasuvane-
matele.

Selline juhtum ei ole erandlik, va-
hest mitte ka igapäevane, ent siiski pii-
savalt tõsine, et proovida mõista sellis-
te intsidentide kausaalsust ja mõju mit-
te ainult kiusamisohvritele, vaid ka 
ühiskonnale laiemalt.

Toimunud intervjuude põhjal joo-
nistub välja, et LGBT-kiusamine ei ole 

piiratud üksikute valdkondadega, vaid 
on integreerunud inimelu paljudesse 
aspektidesse. Kiusamisteooriad kes-
kenduvad tihti probleemi aktiivsemale 
osapoolele, tülinorijale ja tema oma 
võimetusele pingeliste olukordadega 
tegeleda, eelarvamustele ning puudu-
vale empaatiavõimele. Filosoofid ja 
ühiskonnategelased keskenduvad aga 
pigem pinnasele, mis kiusamist, diskri-
mineerimist või muidu julma kohtle-
mist toidab.

Seksuaalvähemuste teema tekitab 
selle pinnase peegeldajas, sotsiaal- ja 
tavameedias üpris tihti tulise reagee-
ringu. Soosivate ja neutraalsete arva-
muste kõrval pole harvad seisukohad, 
mis mõistavad hukka igasuguse LGBT-
temaatika käsitluse, kuulutades ain-
saks aktsepteeritavaks perekonnamu-
deliks liitu naise ja mehe vahel ning 
äärmuslikumatel juhtudel nõutakse 
erinevuste sundravi või ühiskonnast 
isoleerimist. Avatud ühiskonnas tun-
duvad sellised seisukohad suisa pent-
sikutena, pigem suletud ühiskonnale 
omastena, kus inimsus ja vastutus on 
üksikisikust eraldatud ja antud riigi 
kehtestada.

Karl Popper on oma ühes tuntu-
mas teoses «Avatud ühiskond ja selle 
vaenlased. I. Platoni lummus» sellises 
soovis poliitiliste ja ühiskondlike 
muutuste seiskumise järele näinud 
inimeste soovi taastada suletud ühis-
konda.

Alustades mõistuse ja tõe allasuru-
misest, lõpetades paratamatult kõige 
inimliku kõige brutaalsema ja vägivald-
sema hävitamisega. Samas ei saa selli-
ne naasmine tema käsitluses õnne 
tuua: sest kui inimkond on kord juba 
hakanud toetuma oma mõistusele ja 
kasutab oma kriitikavõimet, pole enam 
võimalik tagasi pöörduda hõimumaa-
giale alistumise seisundisse (ehk sule-
tud ühiskonda).

Avatud ühiskond on seetõttu oma 
olemuselt paljudele märgatavalt eba-
kindlam, pluralismil põhinevates ot-
sustes pole tihti keegi sada protsenti 
rahul ja pidev arutelu ka juba näiliselt 

selgeks vaieldu üle lisab ebakindlust 
veelgi.

Sellises taustsüsteemis võib tundu-
da, et pidevad kollisioonid erinevuste 
ja vähemuste teemal on peaaegu välti-
matud, ometigi otsustab just nende 
diskussioonide kvaliteet meie ühiskon-
na avatuse taseme.
Vaenamine – mis see on?
Toimunud intervjuude põhjal võib jä-
reldada, et Eesti LGBT-inimestele (ja 
ka nende lähedastele) põhjustab enim 
meelehärmi kaasinimeste kõrgendatud 
huvi nende era- ja seksuaalelu vastu. 
Erandlikud pole olukorrad, kus LGBT-
inimesed peavad taluma otsest jõllita-
mist, seksuaalse alatooniga nalju või ka 
salvavaid hüüdeid kohvikus ja tänaval.

Nii näiteks on üsna tavapärane, et 
samasooline paar kogeb käest kinni ja-
lutades pidevat kaaskodanike tähelepa-
nu, pahatihti ka otseselt solvavaid mär-
kusi. Samuti pole haruldased vägivald-
sed rünnakud avalikus ruumis, millest 
mitmed on kannatanu seisukohast saa-
nud kohtus siiski positiivse lahenduse. 
Samas tekitavad muret juhtumid, kus 
kannatanu või tema esindaja on kordu-
valt juhtinud tähelepanu asjaolule, et 
toimikus peaks olema kajastatud ka 
vaenu õhutamine, kuid need märkused 
on eranditult jäetud menetluse käigus 
realiseerimata.

Niisamuti pole LGBT-inimesed 
saanud olulist abi vaenu õhutamist re-
guleerivast karistusseadustiku § 151, 
mille sisu nõuab isiku süüdi mõistmi-
seks reaalse ohu tõestamist ohvri elule 
või tervisele. Siiani pole nimetatud pa-
ragrahv Eesti geikogukonnale kaitset 
pakkunud, kuna sellekohaseid juhtu-
meid pole lihtsalt menetlusse võetud 
(teemat käsitleb põhjalikumalt IÕK 
inimõiguste aastaaruanne 2010. aasta 
kohta).

Ligi pooled küsitluses osalenutest 
olid kogenud enda isikule suunatud vi-
hakõnet; ühes intsidendis väljendas 
Facebooki LGBT-teemalises avalikus 
arutluses osalenu oma otsest viha sis-
sekande autori suhtes: «Kui tema nime 
näen, tahaks jalaga anda!» Veelgi radi-
kaalsemaid väljendusi pakub ano-
nüümne kommentaarium. Plusspoole-
le võib samas tuua veebiajakirjanduse 
suurenenud valmisolekut solvavate 
kommentaaride eemaldamisel, nega-
tiivsele poolele eespool mainitud vä-
hest reaalset õiguskaitset.

Kiusamisena tunnetavad mitmed 
usutletavad ka riigi liigset passiivsust 

samasooliste paaride perekonnasuhe-
te reguleerimisel või ka vastupidi – rii-
gi liigset sekkumist. Nii soovis Eesti 
meeskodanik abielluda Rootsi meesko-
danikuga Stockholmis, kuid Eesti keel-
dus talle väljastamast abielu takistama-
tuse tõendit, kuna palves väljastada ni-
metatud tõend oli välja toodud tuleva-
se abikaasa nimi, mis oli selgelt mees-
soost isikule kuuluv.

Omamoodi õigusvaakumisse saa-
buvad ka mujal Euroopas abiellunud 
samasoolised paarid Eestisse elama 
asumisel, kuna meie regulatsioon sel-
liste pereinstitutsioonide tunnustami-
seks on puudulik. Nii näiteks ei kehti 
vaid meie riigisisest õigust tõlgendades 
Hollandis abiellunud Euroopa Liidu 
kodanike abielu Eestis, vähendades 
seega oluliselt selle paari õiguskindlust.

Pool küsitletuist märgib samas pe-
rekonna teemadel positiivse arenguna 
õiguskantsleri eelmise aasta seisukoh-
ta, kus peetakse perekonnapõhiõiguse-
ga vastuolus olevaks olukorda, kus sea-
dustega on täielikult määratlemata sa-
masooliste inimeste vaheliste peresu-
hete regulatsioon.
Kiusamine töökohal
Viimaseks mitmeid küsitletuid puudu-
tavaks murekohaks on töökiusamine. 
Juhtumitest vahest tuntuim ja ka äär-
muslikuma mõjuga inimese tööelule on 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kon-
sistooriumi otsus tagandada vaimuliku 
ametist emeriitõpetaja Heino Nurk.

Tagandamise põhjus kirikuseadus-
tiku alusel kõlblusvastase teo soorita-
mine ning usulise väärõpetuse levita-
mine. Kõlblusvastaseks teoks Eesti 
Geikristlaste Kogu asutamine ja väär-
õpetuseks geikristlaste ühendamine.

Emeriitõpetajalt võeti õigus EELK 
esindajana tegutseda ja tal pole seetõt-
tu õigust sooritada vaimulikutöö loo-
mupäraseid tegevusi nagu leeritamine 
ja laulatamine. Selle valguses leiame 
naabrusest hoopis teistsuguseid aren-
guid, nii näiteks otsustas Taani valitsus 
seadustada samasooliste paaride laula-
tused luterlikus riigikirikus alates selle 
aasta 15. juunist, Rootsis on selline või-
malus jõus juba paar aastat.

Intervjuud tuvastasid veel hulga 
olukordi, kus LGBT-inimene koges 
kiusamist oma seksuaalse sättumuse 
tõttu – alates loengus viibinud lesbi-
neiust teotavalt kõnelenud ülikooli õp-
pejõust kuni organiseerunud Eesti gei-
kogukonna raskusteni leida tegutsemi-
seks ruume ja toetust.

Eesti Inimõiguste Keskus uurib sel aastal Eesti LGBT-inimeste (lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste) olukorda 
Eestis. Uuringu süvaintervjuude läbiviija Kelly Grossthal nendib, et eranditult kõik uuringu käigus küsitletud olid 

otseselt kogenud kas kiusamist, õiguste rikkumist või alandavat suhtumist oma seksuaalse sättumuse tõttu.

Kiusatakse küll!

Ligi pooled küsitluses 
osalenutest olid 
kogenud enda isikule 
suunatud vihakõnet.
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KRISTEL KOSSAR

Hämarduvas kevadõhtus 
koguneme OMA ehk 
seksuaalvähemuste kes-
kuse mugavasse tuppa 
kohvitasside taha. Akna-

alusel padjal istet võttes ei tea ma neist 
rohkemat, kui et Gunnar, Annika, Riin 
ja Hanna on noored, umbes kaheküm-
nendate eluaastate keskpaigas, ja geid. 
Hele ja Marcus, kes meie jutuajamise-
ga pisut hiljem liituvad, aga transsooli-
sed – inimesed, kes sündinud vales ke-
has. Tol hetkel ei tea ma veel, et Gun-
narile lõid skinheedid päise päeva ajal 
päikesepaistelises Tallinna kesklinna 
pargis plekkpurgiga pähe lihtsalt seetõt-
tu, et viimane oma poiss-sõbraga käest 
kinni jalutas. Või et väikeses maakohas 
üles kasvanud Hele poleks saanud oma 
tõelist olemust paljastada, sest «mõni-
tamine oleks nii suureks läinud, et mul 
oleks jäänud üle ainult ennast ära tap-
pa». Ma ei tea veel, et päris mitme oma 
elust kõneleva noore isad on otsusta-
nud järeltulija orientatsiooni ees silmad 
sulgeda või siis koguni reageerinud nii, 
nagu Hele isa: «Ta ütles, et mind pole 
tema jaoks enam olemas. Et ärgu ma 
oma nägu seal enam näidaku. Aga ma 
ikka käin, ema pärast.» Kõik need jutud 
tulevad palju hiljem.
Ema-isa ees kapist välja
«Meedias ülesastumine aitab kapist 
väljatulekule omajagu kaasa,» muigab 
Hanna, kes pole peljanud geiteemat ka 
avalikkuse ees lahata. «Siis ei jää see sa-
laduseks ka vanatädide ees, kes muidu 
ehk teada ei saakski.»

Kuid mitte kõik sugulased ei suuda 
informatsiooniga toime tulla. «Emale 
rääkisin varem kui isale. Ema on läbi 
teinud väga pika leppimise protsessi, 
jõudnud läbi eitamise, enesesüüdista-
mise ja ehk-ikka-läheb-üle lootmise 
selleni, et kallistab lahkumisel juba ka 
mu elukaaslast. Isa aga ei aktsepteeri 
seda üldse – lahti ta küll minust ei üt-
le, aga mu eraelust midagi teada ei soo-
vi ja see on meid paljuski lahku vii-
nud.»

Suguvõsati jagunevat suhtumine 
samuti kaheks – emapoolne suguvõsa 
suhtub tütarlapse valikusse toetavalt, 
isapoolne seevastu ei taha tema orien-
tatsioonist midagi teada.

«Kuni selleni, et isapoolse tädiga 
pole ma pärast seda, kui geiteemal 
teleuudistes rääkisin, enam kohtu-
nud.»

Gunnari lähedastest pole järeltuli-
ja orientatsioonist räägitud vaid vana-
emale. «Kardetakse, et ta saab šoki,» 
räägib noormees ning kinnitab, et ega 
ta oma orientatsiooni igal võimalikul 
hetkel ise esile ka ei tõsta. «Kui küsi-
takse, ütlen. Mu suhe on Facebookis ka 
avalikult üleval.»

Pereüritustel käib Gunnar ikka oma 
kallimaga ja probleeme polevat sellest 
kunagi tekkinud. «Kui inimene on ise-
endaga rahul, siis pole tal mingi prob-
leem öelda, et mu elukaaslane on mi-
nuga samast soost.»

Tugev normatiivsus on aga ees ja 
näited kinnitavad seda – nii küsivat 
Riinu isa igal kohtumisel, millal noor 
naine ükskord ometi mehele läheb. 
«Ma olen otsustanud, et ei hakkagi tal-
le kunagi tõtt ütlema. Ütlen parem, et 
aega on selle kiire asjaga.» Emale prah-
vatas Riin kogu tõe välja teismeeas, kui 
südamevalu tütarlast muserdas. «Seal, 
kaubanduskeskuse parklas talle selle 
välja ladusingi. Ma ei kujutanud ettegi, 
kuidas mu konservatiivne ema reagee-
rida võiks. Kuni ta ütles: «Kui inimene 
ikka meeldib, eks võta ära!», jutustab 
naeratav Riin. Kiusamist on ta aga 
orientatsiooni pärast üksjagu tunda 
saanud. «Põhikoolis hakkas üks poiss 
mind «pedeks» sõimama, gümaasiumi 
lõpus alles rahunes maha. Rääkimata 
reaktsioonist, kui tuli ilmsiks, et olin 
tüdrukuga suudelnud ja keegi oli seda 
juhtumisi näinud.»
Vaikida, mitte vaikida?
Annika pole lähedastega oma orientat-
siooni arutanud. «Eks ikka vaikitakse, 

nagu väga paljudes peredes – nad ehk 
näevad mind uudistes sel teemal kõne-
lemas ja saavad võib-olla ka aru, aga ei 
taha sellega tegelikult tegemist teha.» 
Seda, et teda köidavad naised, mõistis 
noor naine alles täiskasvanuna. «Teis-
meeas olin tavaline väikelinna plika, 
kellel oli peika. Kuni sain aru, et mida-
gi pole päris nii, nagu peab, et kõik see 
pole päris nii ilus ja tore. Muidugi mõt-
lesin alguses, et ju on viga minus. Siis 
ei räägitud nendel teemadel ka üldse, 
mitte nii nagu nüüd.»

«Ootan juba ammu, millal seriaali 
«Kodu keset linna» ilmub geitegelane!» 
pistab Hanna naerdes vahele. Samas on 
just see, et homoteemat avalikkuses 
arutatakse, Annika sõnul paljudele pin-
nuks silmas. «See «olge kes tahate, aga 
ärge sellest midagi rääkige» suhtumine 
näitab samamoodi homofoobset suh-
tumist, nagu otsene vaengi.» Gunnar 
täiendab: «Kui inimesed ikka ühe või 
teise vähemuse teemal rääkida ei taha, 

siis eks neil sellega mingi probleem 
on.»

Arvutimänguhuviline Hele ütleb, et 
peab oma online-tuttavatele peaaegu 
iga päev seletama, kuidas temaga asjad 
tegelikult on. Teistest kõnelejatest sut-
su vanem Hele on olnud mehena ka 
abielus, loomulikult naisega.

Uurin, kuidas ta abikaasa kõigele 
selle reageeris. «Ma olen näitlemisega 
tegelenud, katsusin seda kõike mängu-
liselt teha,» räägib ta. «Vähehaaval hak-
kasin talle rääkima. Ütlesin juba algu-
ses, et ma pole päris tavaline inimene. 
Ükskord võttis ta kapist miniseeliku ja 
käsutas: proovi seda selga! Panin selga, 
abikaasa vaatas mind ja nentis: sulle ju 
sobib seelik. Sealt edasi hakkasin roh-
kem rääkima.» Oma küllaltki kõrges 
eas vanematele selgitas ta asjad ära al-
les hiljuti. «Ema võttis seda rahulikult. 
Isaga oleme pärast seda aga täielikult 
tülis.»

«Eks vanematel on tunne, et tükk 
kasvatustööd on tühja läinud,» võtab 
jutujärje üle naise kehas mehena sün-
dinud Marcus. Tema ema teab, kuidas 
asjalood on, kuid ei suuda seda aktsep-
teerida. «Vend teab ka, ja tema jaoks 
on see täielik ulme,» nendib Marcus. 
«Aga ma ei hakka ka selgitama, sest ma 
näen, et huvi puudub.»

Hanna hinnangul polegi alati ilm-
tingimata ja igal võimalusel oluline rõ-
hutada, et kallim on samast soost, küll 
aga soovitab ta inimestel, kes geiteema-
de tõstatamise vajalikkuses kahtlevad, 

järele mõelda, mitu korda päevas ne-
mad oma vastassoost kallimatest rää-
givad – näiteks seda, kuidas koos puh-
kusel käidi. «Siis saadakse ehk aru, mi-
da kapist välja tulek geidele tähendab 
– kuidas homoseksuaalne inimene sa-
tub tavaelus pidevalt olukorda, kus ta 
peab midagi varjama.»

Kuidas seda olukorda muuta – nii, 
et päriselus ja armastusega kogetut ei 
peaks enam varjama?

Noorte meelest aitaks kaasa nii 
see, kui geiteemadel koolis ka avali-
kult, näiteks inimeseõpetuse tunnis 
räägitaks, kui ka asjaolu, et kapist väl-
ja julgeksid tulla teistsuguse orientat-
siooniga avaliku elu tegelased. «Samu-
ti võiksid kapist välja tulla homode 
toetajad,» julgustab Hanna. «Näiteks 
ühel riigikogu liikmel võib olla väga 
raske kaaluda kapist väljatulekut kar-
tuses, et ülejäänud sada hakkavad te-
ma peale näpuga näitama. Kui inime-
ne aga teab, et tal on toetajaid ka he-
teroseksuaalide hulgas, poleks see 
kindlasti nii raske.»

Päriselust, armastusega

EGN

Noorteühendus Eesti Gei Noored on te-
gutsenud neli aastat. Pool tuhat inimest 
loeb geinoorte uudiskirja ja umbes sama 
palju klikib ühenduse lehte Facebookis. 
Aktiviste on poolesaja ringis.

Ühenduse tegevuse kohta saab lisain-
fot kodulehelt www.egn.ee

Tasub teada

Seksuaalvähemuste infokeskuse ehk 
OMA keskuse kodulehel on üleval eraldi 
sektsioon ka lapsevanematele.
Kodulehe aadress: www.omakeskus.ee.

KÜSIMUS:

Kuidas teatada vanematele oma 
seksuaalsest orientatsioonist? 
Kuidas reageerida, kui laps üt-
leb, et ta on gei?

HELLE NIIT
perepsühholoog

Enese kohta nii olulise tõe väl-
jaütlemine vajab ühelt poolt 
suurt kindlustunnet/meele-
heidet eneses (sest enam tei-

siti ei saa) ning muidugi ka soodsa 
hetke ja sobiva koha valikut, et oleks 
aega selgitada ja segamiseta kuulata. 
Avalikus kohas on reaktsioonid 
kindlasti rohkem kontrollitud, samas 
on ka vähem avatust.

Teismeeas on valmisolek selli-
seid raskeid kõnelusi pidada muidu-
gi väiksem, mõnevõrra vanemana 
on vahest kogemusi rohkem. Milli-
seid sõnu täpselt keegi enese kohta 
tehtud avastuse jagamiseks kasutab, 
see sõltub juba ütlejast.

Usun, et enamik on harjutanud 
sellist kõnelust juba mõne lähedase 
sõbraga, mis on abiks ka vanemate-
ga rääkimisel.

Vanematele on selle teema puhul 
raske oma unistustest ja lootustest 
seoses lapsega ilma jääda. Kui soo-
rollidega seotud stereotüübid on ül-
diselt väga visalt säilinud, siis Eestis 
on traditsiooniline lähenemine val-
dav. Täiesti ootuspärased on noorte 
kogemused,  kus ema on suutnud 
tõega tasapisi harjuda ja seda akt-
septeerida, aga isa seda ei suuda.

Isade jaoks on soorolliga seotud 
normid palju olulisemad ja nad näe-
vad oma last alati kas poja või tütre-
na. Emad on selles märksa paindli-
kumad ja võivad «poega» või «tü-
tart» ka lihtsalt lapsena võtta, kel-
le üleskasvatamises suuri eripärasid 
ei olegi.

Kui isade jaoks, kes poegi ja tüt-
reid on kasvatanud oma parima aru-
saamise järgi, on tulemuseks läbi-
kukkumine, pettuvad nad nii rän-
galt, et ütlevadki oma lastest lahti.

Vanemal on raske leppida para-
tamatusega, et lapsel tuleb elada ko-
gu järgnev elu, kuuludes tavapärase 
seksuaalse orientatsiooniga inimes-
test erinevasse rühma ja seista sil-
mitsi kõigi «erinevatega» kaasneva-
te raskustega.

Teiselt poolt kardavad lapseva-
nemad, et gei-laps tähendab loobu-
mist oodatud tulevastest lastelastest 
(ja nii ka oma surematusest ehk eda-
sielamisest järgnevates põlvkonda-
des).

Kaotuskogemustega on nii, et 
nende läbitöötamine aitab olukorda 
omaks võtta, kõrvaletõrjumine jätab 
lahendamata vastuolud kestma pik-
kadeks aastateks.

Arvan, et vanematele oleks toeks 
peale oma laste kuulamise ka asja-
kohased kirjutised või toetusrüh-
mad, kus samasuguste kogemustega 
inimestega mõtteid jagada.
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Noored eelistavad tihti jätta oma seksuaalse eelistuse vanematele rääkimata, kartes hukkamõistu - vanemad ei 
pruugi kallimat just avasüli vastu võtta.
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KRISTEL KOSSAR

Soojas Riia kevadõhtus võta-
me Kaspars Zalitise, inimõi-
guste aktivisti ning LGBT-
inimesi ühendava liikumise 
Mozaika ühe eestvedajaga 

istet kesklinna moodsa lounge’i ter-
rassil, vaatega Daugavale. Kõik üm-
berringi näib idülliliselt rahulik ja mõ-
nus – ilusad inimesed kokteiliklaasi-
de taga vestlemas, paarikesed koerte-
ga mööda trotuaari patseerimas, jalg-
ratturid väntamas mööda vaikseid ja 
inimtühje kõrvaltänavaid. Sellises 
keskkonnas on väga raske ette kuju-
tada, et näiteks Kaspars on oma 
orientatsiooni tõttu peksa saanud, et 
gaypride’i rongkäiku loobiti sõna ot-
seses mõttes sitaga ...

Kasparsi sõnul on Mo zaika prae-
gu Läti ainus LGBT-organisatsioon, 
mis seab sellele üsna suure vastutuse. 
«Teeme sotsiaal- ja noortetööd, sa-
muti lobi, korraldame pride-rongkäi-
ku,» loetleb Kaspars. Põhiprobleemid 
on tema sõnul samad, millega tuleb 
LGBT-aktivistidel tegemist teha ka 
teistes riikides, näiteks Eestis: vihaku-
riteod (kriminaalseadustikus pole ot-
sest viidet kuritegudele, mis on suu-
natud LGBT-inimeste vastu), tsiviil-
partnerlusega seonduv ja selle legali-
seerimine.

«Nii et lobistada tuleb poliitilises 
plaanis päris kõvasti,» räägib Kaspars. 
«Enamik poliitikuid meid kahjuks ei 
toeta, kuid töötame selles suunas, et 
suuremat toetust saada.»

Kui avatud Läti ühiskond 
LGBT-teemadele üldse on? «Eks 
see on nii, nagu põhjamaises ühis-
konnas ikka, nagu eestlasedki, on 
inimesed üsna kinnised. Kui võrrel-
da kolme Balti riiki, siis Läti jääb 
kuhugi keskele. Eestis on arengud 
selles valdkonnas kõige jõudsamalt 
edasi liikunud, Leedu aga jääb meist 
tahapoole.»

Lätis on väga suur venekeelne ko-
gukond – uurin Kasparsilt ka suhtu-
miste erinevust kogukonniti. «Ei 
saaks öelda, et saab mingit erisust siin 
välja tuua,» vastab mees. «Mõnel ju-
hul tundub, et lätlased on ühe või tei-
se teema suhtes tolerantsemad, teine-
kord näitab jälle siinne venekeelne 
kogukond üles suuremat sallivust. 
Kõik sõltub sellest, millisest teemast 
jutt käib.»

Kasparsi sõnul peeti mullu Lätis-
ki poliitilist debatti tsiviilpartnerluse 
legaliseerimise teemal. «Üle kogu 
maa oli see siis põhiteema, kuid nüüd 
sel teemal enam ei arutleta. Nüüd ot-
sime lihtsalt õiguslikke võimalusi 
partnerluse legaliseerimiseks, nime-
tatagu seda kas siis kooseluseaduseks 
või millekski muuks, kui see vaid 
oleks sooneutraalne,» selgitab ta. 
Kasparsi sõnul pole Lätis diskrimi-
neerimisjuhtumeid eriti avalikkuse 
ette tulnud, seega pole päris selge, kui 
palju samasoolisi paare diskriminee-
rimise tõttu ühel või teisel moel kan-
natavad. «Probleem on selles, et 
LGBT-inimesed ei teata diskriminee-
rimisest, kuna nad kardavad, et pea-
vad siis ise hakkama juhtumit tõen-
dama ning kas neil ikka on selleks pii-
savalt tõendeid. Samas näeb Euroo-
pa õiguskord ette, et  diskrimineeri-

mise ohver ei pea hakkama midagi 
tõendama, seda peab tegema teine 
pool.»
Tänaval võib peksa saada
Kaspars oma seksuaalsest orientat-
sioonist saladust ei tee – ta on avali-
kult gei. Kui raske oli tema jaoks n-ö 
kapist välja tulla? «Mulle polnud see 
raske, samuti ei tekitanud see mingi-
suguseid probleeme mu perele ega 
sõpradele,» räägib mees. «Mul pole 
probleemi ka sellega, kui keegi mind 
just sellepärast vihkab. Olen küll ka 
peksa saanud, kuid need kutid istuvad 
praegu vangis. Kõik, mis ei tapa, teeb 
ainult tugevamaks.»

Lihtsalt seksuaalse orientatsiooni 
pärast võid tänaval peksa saada?! 
«Muidugi. Täpselt nii on see ka Ees-
tis või Leedus. Probleem on selles, et 
inimesed ei teata nendest kuritegu-
dest. Nad arvavad, et see on nende 
süü, sest nad on teistsugused. Nad 
kardavad minna politseisse, kardavad 
avalikku hukkamõistu. Kui inimesed 
vähemalt nendest kuritegudest teada 
annaksid, oleks nii mõneski siinses 
riigis elamine palju turvalisem,» rää-
gib Kaspars rahulikult. «Näiteks 
Suurbritannias on vihakuritegude arv 
seepärast nii suur, et inimesed julge-
vad nendest teatada. Kui meil märgi-
takse kuritegude arvuks null, ei tä-
henda see sugugi, et sääraseid kurite-
gusid pole.»

Kapist väljatulekust rääkides va-
hendab Kaspars, et vaid kaks avaliku 
elu tegelast on julgenud oma seksuaal-
se orientatsiooni avalikustada. «Ühel 
juhul on tegemist Ameerikas kasva-
nud tuntud ajakirjanikuga, teine on 
tuntud juuksur. Siis on aga terve hulk 
avaliku elu tegelasi, kes seda iga hinna 
eest varjavad – istuvad kapis ja on ot-
sustanud nii oma elu veeta.»

Mida nad siis kardavad – et mee-
dia tulistab nad auklikuks? «Meedia 
suhtumine LGBT-teemadesse sõltub 
jällegi, millega tegemist – kui rääkida 
pride-rongkäigust, siis vaid vähesed 
jäävad neutraalseks, pigem kas vaiki-
takse maha või taunitakse. Samas on 
liikumisel Mozaika väga edukas korv-
pallinaiskond, kelle võite kajastatakse 
üle ilma väga positiivselt ja suure rõõ-
muga,» toob Kaspars näiteid.
Pride’i keeruline teha
Pride-rongkäiku on Lätis küllaltki 
keeruline korraldada, nendib mees. 
«See võtab palju aega ja energiat, ini-
mesi on tarvis, samuti raha. Kuid meil 
on hea meel, kui see ikkagi, kõigele 
vaatamata, teoks saab – tänavu toi-
mub pride juba kuuendat korda.» 
Rongkäigulised ei lase end ka vastas-
test kõigutada – Kaspars ütleb, et eks 
marssijate pihta lennutatud kivid ja 
natsimeelsete protestid käivad asjaga 
vältimatult kaasas. «Meie pihta on 
lennutatud nii püha vett kui ka uriini 
ja muid väljaheiteid.»

Suuri teavituskampaaniaid, nagu 
Eestis oli «Erinevus rikastab», pole 
Lätis Kasparsi sõnul olnud. «Küll on 
aga tulemas suur kampaania hetero-
seksuaalsete inimeste osavõtul, kes 
räägivad tuntud geidest ning provot-
seerivad arutlema, kas seksuaalne 
orientatsioon üldse mingit rolli män-
gib või mitte.»

Läti – vaikimisest 
gei-rongkäiguni
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Poliitikud üle ilma on tänavu 
LGBT-õiguste teemal sõna 
võtnud. Nii oli Prantsusmaa 
uue presidendi François Hol-
lande üks valimislubadus sa-

masoolistele paaridele abielu ning 
adopteerimisõiguse andmine. Samuti 
on Barack Obama esimese ametisoleva 
USA presidendina välja öelnud, et toe-
tab samasooliste õigust abielluda. Sel-
lel taustal on olulisi väljaütlemisi ning 
arenguid toimunud ka mujal, näiteks 
2013. aasta 1. juulist Euroopa Liitu as-
tuvas Horvaatias.

2011. aasta rongkäik geide ja 
lesbide õiguste toetuseks Splitis

Lisaks suhteliselt vabameelsele linnale 
Zagrebile, kus LGBT-õiguste toetuseks 
korraldatavad paraadid on juba tradit-
siooniks saanud, otsustati 2011. aastal 
korraldada rongkäik geide ja lesbide õi-
guste toetuseks ka konservatiivses 
Spliti linnas.

Horvaatia ühiskond on väga pat-
riarhaalne ja seda mõjutab tugevalt ka-
toliku kirik, mis raskendab riigis avali-
kult LGBT-õigustest rääkida. Seega on 
rongkäikudel oluline roll teema püsti-
tamiseks. LGBT-organisatsioonidel 
võttis selle korraldamine üle aasta ning 
seda üritati igati takistada.

Murrang toimus eelmise aasta 
11. juunil, kui esimest korda toimus 
LGBT-rongkäik Spliti linnas. Enne 
marsi algust oli õhkkond küllalt vaenu-
lik ning kired lõõmasid täistuuridel.

Marsil osales üle kolmesaja inime-
se, ent samas kogunes protestiks rong-
käigu vastu enam kui kümnest tuhan-
dest inimesest koosnev ning vägivald-
selt meelestatud grupp.

Olenemata politsei ringkaitsest 
peksti aktiviste ning nende toetajaid 
rusikatega, visati paugutite, munade 
ning tomatitega, samuti lasti pipragaa-
si ja viga sai kümneid inimesi.

See kõik toimus päev pärast Euroo-
pa Komisjoni otsust anda Horvaatiale 
liitumiseks Euroopa Liiduga «jah»-sõ-
na. Tulenevalt sellest varjutas marsil 
toimunu riigi mainet nii rahvusvaheli-
ses kui ka kohalikus meedias. Olukor-
ra mõistsid hukka rahvusvaheline 
inimõigusorganisatsioon Amnesty In-
ternational, samuti erinevate Euroopa 
riikide saadikud Horvaatias.

Horvaatia president Ivo Josipović 
mõistis rünnakud hukka kui ebaeuroo-

palikud ning sõnas, et vägivallaaktid ei 
näidanud Horvaatia tegelikku palet. 
Enamik poliitikutest andis toimunule 
hukkamõistva hinnangu.

Elu pärast Splitis toimunut: 
märksõnaks «avatus»

Tänu meediale, kes mõistis vägivalla 
hukka ning presidendile, kes rongkäi-
gu korraldajatega kohtus, hakkasid ka 
hoiakud muutuma. Paar nädalat pärast 
rongkäiku Splitis toimus marss küm-
nendat korda ka pealinnas Zagrebis.

Zagrebis tuli kohale üllatavalt palju 
LGBT-inimeste toetajaid, kelle meelest 
Splitis juhtunu ei tohiks enam kordu-
da. Kokku osales ülesastumisel üle kol-
me tuhande inimese ning ühtegi vahe-
juhtumit ei registreeritud. Terve suve 
kestsid arutelud juhtunu üle nii mee-
dias kui ka organisatsioonide ja riigi va-
hel.

2011. aastal võitis Horvaatias par-
lamendivalimised sotsiaaldemokraat-
lik erakond. Valitsuse moodustanud 
erakondadest oli nende valmislubadus 
LGBT-inimestele võrdsete õiguste and-
mine.

Horvaatia valitsuse moodustavad 

kolm erakonda ning peaminister Zo-
ran Milanović andis mai alguses teada, 
et valitsus hakkab välja töötama uut 
tüüpi partnerlusseadust. Seaduse ees-
märk on võrdsustada samasooliste paa-
ride kooselu erisooliste abielude õigus-
tega.

Uut vormi ei lisata Horvaatia pere-
konnaseadusesse, vaid töötatakse väl-
ja uus raamistik, registreeritud kooselu 
nime all.

Uue seaduse raamistik töötatakse 
välja koostöös LGBT-gruppide, spet-
sialistide ja avalikkusega. Peaminister 
ütles, et andes teistele gruppidele suu-
remad õigused, ei tähenda see, et kel-
lelgi teisel õigusi vähemaks jääks. 

Peaministri sõnul pole keegi gei sel-
le pärast, et teisi inimesi enda ümber 
kiusata või neile haiget teha. «Nad on 
geid sellepärast, et nad lihtsalt on sel-
lised. Erineva seksuaalse suundumuse-
ga inimeste aktsepteerimine on mida-
gi täiesti normaalset, see on osa neist 
ning see osa ei tee kellelegi teisele liiga 
– seega on nende aktsepteerimine ele-
mentaarne sotsiaalne empaatia ja mo-
raalinorm,» ütles ta (jutarnji.hr).

LGBT organisatsioonid ning nen-
de toetajad korraldavad ka sellel aastal 
Splitis rongkäigu, et näidata – vägivald 
pole lahendus.

Samuti näitab Horvaatias juhtunu, 
et LGBT-õiguste toetuseks korraldata-
vatel rongkäikudel on mõte ning nii 
raske, kui ka poleks nendel osaleda, 
peaksid seda tegema kogukonna liik-
med ning veel rohkem nende toetajad.

Kaudselt või otseselt aitavad rong-
käigud igas riigis kaasa LGBT-õiguste 
arengule.

Horvaatia käib LGBT-
õigustes Eestist ees?

Horvaatia ühiskond on väga 
patriarhaalne ja seda mõju-
tab tugevalt katoliku kirik, 
mis raskendab riigis avali-
kult LGBT-õigustest rääkida.

Peaministrer Zoran Milanov: «Ma loodan, et Horvaatia inimesed mõista-
vad seda.»
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Eelmise aasta 11. juunil toimunud ja LGBT-küsimustes murrangu põhjustanud marsil Splitis osales üle kolme-
saja inimese, ent marsivastaseid kogunes tänavaile protestima enam kui kümme tuhat inimest.
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MANONA PARIS
Moskva  

Esimesel pilgul tundub Vene-
maa vähemalt miljonitesse 
inimestesse uppuv pealinn 
Moskva üsna liberaalne. 
Noored kaunid tüdrukud 

suudlevad üksteist metrooeskalaatori-
tel varjamatult ning rokk- ja popkultuur 
on geitemaatikast tiine. Lähemal vaat-
lusel aga põrkab kõik vastu seina, mil-
lel on suurte sõnadega kirjas – ära kü-
si, ära ütle.

Venelaste suhe homoseksuaalsu-
sesse on natuke jabur. Naised omava-
hel nahistamas – keskmine Vene mu-
žik hõõrub käsi kokku ja liigutab mee-
lalt vuntsi. Kuid mehed omavahel? See 
on juba liig. Suisa surmapatt, kui kuul-
da järjest jõudu koguvat õigeusklike ja/
või skinheedide seltskonda.

Isegi vihje süütule jalutuskäigule vi-
kerkaarekarva lipukesega mööda 
Moskva peatänavat Tverskajat koon-
dab ligikaudu kolmekümnepäise siili-
peade kamba, kes aitavad sama suurel 
hulgal politseil (nende meelest) liiga 
geilikult üleval pidavaid inimesi kongi 
lohistada ning seda pildistavaid ajakir-
janikke vastu seina virutada.

Homofoobne hoiak on ühiskonnas 
tugev. Kaks aastat tagasi tehtud uurin-
gus arvas 74 protsenti küsitletud vene-
lastest, et geid ja lesbid on amoraalsed 
ja vaimse puudega. Isegi nn intelligent-
sed inimesed vaatavad geiküsimustes 
hoolikalt mööda seinu. «Mina olen – 
jumala eest – väga seksuaalselt vaba-
meelne inimene,» seletab mu enda vä-
ga hea sõber Jura, tuntud blogija Mosk-
vas. «Pole asja, mida ma poleks teinud. 
Aga vabandage väga – milleks on vaja 
seda minna tänavale kuulutama. Te-
gutsegu vaikselt omaette, ilma et kee-
gi sellest kuulma peaks.»
Ajalugu
Ajaloolased väidavad, et Venemaa pole 
mitte alati olnud nii äärmuslikult homo-
foobne. Tsaari-Venemaal oli nn mees-
tevaheline sõprus sõdurkonna seas üs-
nagi levinud nähtus. Mõni ime – kroo-
nusse võeti enamasti mitmekümneks 
aastaks. Esimesed homoseksuaalsuse 
vastased seadused ilmusid Peeter Suu-
re ajal ja puudutasidki just armeed.

Karistuseks meestega magamise 
eest oli kogu vara konfiskeerimine ning 
viis aastat Siberit, kuid seda rakendati 
harva. Siiski väidetakse, et üldine õhk-
kond oli kahtlustav ning homosek-
suaalsete kalduvustega mehed otsisid 
pääseteed abielust.

Kuulsamaid juhtumeid on heliloo-
ja Pjotr Tšaikovski, kes oma tegeliku 
orientatsiooni varjamiseks uisapäisa 
abiellus ning elas aastakümneid hiljem 
depressioonis, kuna kartis meeletult, et 
naine paljastab tema salaelu.

Naiste homoseksuaalsuse kohta tä-
helepanekud puuduvad. On teada vaid, 
et osa noori daame tavatses enne abi-
ellumist käia ringi meesteriietes, kuid 
peale kirikliku halvakspanu neid muu-
ga ei ähvardatud. 

Tõsisemalt kriminaliseeriti homo-
seksuaalsus Nõukogude Liidus, kui 
võimule tuli Jossif Stalin. 1933. aastal 
jõustunud seadus tõi kaasa massilisi 
reide ja arreteerimisi. See sai üheks pu-
navõimude meelisparagrahviks, et kiu-
sata taga teisitimõtlejaid ja pikendada 
nende vanglatärmineid.
Tagasi ajalukku
President Boriss Jeltsin dekriminalisee-
ris homoseksuaalsuse 1993. aasta 
27. mail (mil traditsiooniliselt üritatak-
se pidada geiparaadi, seni luhtunult). 
1999. aastal kustutati omasooiharus 
vaimuhaiguste nimekirjast. Viimased 
aastad on aga toonud uue, homosek-
suaalsust taaskriminaliseerida üritava 
nähtuse. Geiaktiviste nörritab eriti as-
jaolu, et selles on ühe nimetuse alla 
pandud nii homoseksuaalsus kui ka pe-
dofiilia. Lisaks on murettekitav seadu-
se äärmiselt üldsõnaline ülesehitus.

Juba viies piirkonnas Venemaal – 
Peterburis, Arhangelskis, Rjazanis, 
Kostromas ja Novisibirskis on seadu-
sega keelatud homo- ja pedofiiliapro-
paganda. Analoogset seadust valmista-
takse ette ka teistes regioonides.

Venemaa parlamendi ülemkoja 
spiiker Valentina Matvijenko on öel-
nud, et kaitsmaks lapsi homoseksualis-
mi eest tuleks seadus muuta üleriikli-
kuks.

Peterburis vastu võetud seaduse 
järgi kehtestatakse trahv avaliku tege-
vuse eest, mis on suunatud homosek-
sualismi, biseksualismi ja transseksua-
lismi propagandale. Selle rikkumise 
eest võib kodanikku karistada 
5000-rublase (128-eurose) trahviga, 
ametiisikut 50 000-rublase (1280-eu-
rose) trahviga ja juriidilist isikut 
250 000 – 500 000 (6400 – 12 800 eu-
rose) trahviga.

Seaduse loojate järgi tuleb «avaliku 
tegevusena» mõista informatsiooni 
eesmärgipärast ja kontrollimatut levi-
tamist üldkättesaadaval viisil, millega 
võidakse kahjustada alaealiste tervist 
ning esteetilist ja vaimset arengut, seal-
hulgas tekitada neis moonutatud ette-
kujutusi traditsiooniliste ja mittetradit-
siooniliste abieluliste suhete sotsiaalse 
võrdsuse kohta.

Seadus on toonud vähemalt Peter-
buris kaasa ka esimesi arreteerimisi ja 
trahve. Tuntud geiaktivist ning Mosk-
va paraadide korraldaja Nikolai Alek-
sejev sai Smolnõi ees loosungiga «Ho-
moseksuaalsus on normaalne. Hoopis 
maahoki ja jääballett on perverssed» 
seismise eest viis tuhat rubla trahvi. 
1. mai paraadil peeti Peterburis kinni 
17 geiaktivisti, kes jalutasid vikerkaare-
karva lippude all.

Tänavu suvel annab Venemaal mi-
tu kontserti Madonna, kes on lubanud 
astuda välja geiliikumise toetuseks. Osa 
aktiviste on lubanud Madonna kontser-
te boikoteerida, sest nende meelest ei 
tohiks homoõiguste eest võitlejana tun-
tud lauljanna oma kohalolekuga nii ta-
gurlikku kohta nagu Venemaa austada.

Teised tervitavad aga lauljanna toe-
tusavaldust. Peterburi võimud on juba 

ähvardanud, et osalevad Madonna 
kontserdil, et «valvata» selle seaduslik-
kust ja vajadusel lauljannat trahvida.

Röövid, sundabielud, 
rehabilitatsioonikeskused

Nikolai Aleksejev on Vene geiliikumi-
se värvikamaid kujusid, kes nõuab val-
juhäälselt oma õigusi. Ta on Šveitsi sea-
duste kohaselt abielus oma meessoost 
partneriga.

Juba kümmekond aastat üritab ta 
seadusenõkse abiks võttes pidada Ve-
nemaal seaduslikku geiparaadi. Seni 
pole see tal eriti õnnestunud. Ta on 
Moskva linnavõime mitmeid kordi 
kohtusse kaevanud, väites, et paraadi 
keelamisega rikutakse inimõigusi.

Aleksejevit on ka korra röövitud 
tundmatute isikute, väidetavalt FSB 
poolt, mis põhjustas korraliku skan-
daali. Välja ilmus mees alles Minskis. 
Nn kadunuks olemise ajal saabusid te-
ma telefonilt meediale teated, et ta loo-
bub kõigist hagidest ja taotleb Valgeve-
nest poliitilist varjupaika. Hiljem on 
Aleksejev selliste sõnumite saatmist ei-
tanud.

Aleksejeviga juhtunu pole ainuke 
kurioosum, millega samasoolised on 
pidanud Venemaal kokku puutuma. 
Aasta tagasi põhjustas Moskva LGBT-
ringkondades pahameelt juhtum Ae-
roflotis, kus avalikult homoseksuaalset 
stjuuardit sunniti töö kaotamise ähvar-
dusel abielluma.

Noormees oli enne seda üritanud 
oma töökohal organiseerida tugigrup-
pi samasoolistele inimestele. Lennufir-
ma esindaja teatas selle peale, et inime-
sed ärgu ajagu sassi töö- ja eraelu. Vii-
maks tööelu võitis – noormees abiel-
lus oma koolipõlvesõbrannaga, kes 
iroonilisel kombel lahutas selleks oma 
eelmise kooselu. «Kas pole tore. Vari-
abielu jaoks tuli lõhkuda pärisabielu,» 
ironiseeris Aleksejev.

Tänavu aprillis lõi Venemaal suuri 
laineid juhtum, kus vanemad viisid 
16-aastase noormehe vägisi ravile. 
Põhjuseks asjaolu, et noormees tunnis-
tas omastele end olevat gei. Šokis va-
naema tahtis ta viia otsekohe nõia juur-
de. Nähes oma perekonna reaktsiooni, 
põgenes nooruk kodust.

Isa otsis ta üles ning vedas kättpidi 
keskuse ukse juurde, mis tegeleb nar-

kootikumidest ning alkoholist võõru-
tusega. Samas oli noormees juba piisa-
valt vana ja sundravi tema kohta raken-
dada ei saanud. Aktivistide toel sai 
noormees vabaks.
Kapist välja?
Mitte kõik geiaktivistid ei toeta Alek-
sejevi uhket «tuleme kapist välja» joont 
ning ei poolda geiparaade. «Need eu-
roopalikud pildid alasti meestest ning 
nahka riietatud ja maikades naistest 
pole see, mida tahab näha Vene ühis-
kond,» on öelnud üks geiaktiviste 
Moskvas, Juri Maksimov. «Vene ühis-
konnale on vaja näidata harilikke ini-
mesi, kes elavad nende keskel ning suu-
remas osas neist suurt ei erine.»

Seksuaalvähemuste elu Venemaal 
on paraku nii sügavas kapis, et väljatu-
lek võrdub tõsise ohuga enda ja lähe-
daste elule. «Läänes nimetataks seda 
vales elamiseks, kuid siin on teine kul-
tuur, kus ei räägita eraelust,» on öelnud 
Ameerika ajakirjanik David Tuller, kes 
on kirjutanud oma rännakutest Vene-
maal raamatu «Mõrad raudses kapis». 
«Siin tahetakse lihtsalt segamatult ela-
da oma elu. Juba see oleks suur samm.»

LGBT ÕIGUSED VENEMAAL: Homofoobne hoiak on ühiskonnas tugev

Geid Venemaal – ära küsi, ära ütle

Miljonimarsiks kutsutud meeleavaldusel Moskvas tänavu 4. mail sammusid ka LGBT õiguste kaitsjad.

Stseen Moskva tänaval 28. mail 2011: Skinheedid tirivad geiõiguste eest seisnud meest OMONi bussi.
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HANNA KANNELMÄE, 
Eesti Gei Noored: Meedia-
monitooringu tulemustest 
lähtudes näeme, et leidub 
nii positiivseid põhjalik-
ke artikleid kui ka ne-
gatiivseid käsitlusi. 
Nende kahe vahele 
jääb palju lihtsalt 
neutraalset informat-
siooni. Seksuaalvähe-
muste puhul kajasta-
takse meedias kõige 
rohkem paraadidega 
seonduvat – kuid neisse 
suhtutakse kui tsirkuse-
atraktsioonidesse, mis on 
organisatsioonile nagu EGN 
keeruliseks väljakutseks. Meile 
meeldiks näha, et paraadi kujutletaks 
kui võitlust inimõiguste eest. Mina ei 
ole geiaktivist, olen inimõiguste akti-
vist ja sellises raamistikus ei ole ma 
näinud mitte kordagi Eesti meedias 
LGBT-teemasid käsitletavat, aga just 
sellist lähenemist tahaks edaspidi nä-
ha Eesti meedias hoopis rohkem.

JEVGENIA GARANŽA, Den za 
Dnjomi peatoimetaja: Probleem on 
selles, et me ei viitsi süveneda problee-
midesse, mis meisse ei puutu. Ka gei-
paraadide puhul on igaühel miskipä-
rast oma arvamus, kas Tallinnas peab 
toimuma geiparaad või mitte. Tuleks 
hoopis küsida, kas meil on olemas Ees-
ti meedias need spetsialistid, kes on se-
da küsimust analüüsinud seksuaalvä-
hemustega seotud vaatenurgast ning 
kes võivad ennast tõepoolest õigusta-
tult kutsuda spetsialistideks?

PRIIT HÕBEMÄGI, kolumnist: 
Tuleb endalt ka küsida: kas soovitak-
se muuta ühiskondlikke hoiakuid vä-
hemuste suhtes või soovitakse muu-
ta neid väärtusi, mida esindab press? 
Ma ei pane suuri lootusi ajakirjandu-
se pedagoogilise rolli arendamisele, 

aga olen seda meelt, et teatud laadi 
hariduskasvatus toimetuste hulgas 
võiks olla nii mõeldav kui ka tulemus-
lik. Soovituslikud juhtnöörid toime-
tajatele on võimalikud, et tõmmata 
nende tähelepanu osa terminite kon-
notatsioonidele – mida võib kasuta-
da, mida peaks vältima –, aga see 

peaks olema vabatahtliku iseloomu-
ga. Eesti meedias lansseeritakse lugu-
sid toimetaja tasandilt ja kui toimeta-
jad ei ole oma töös head ning repor-
ter samuti mitte, siis ongi tulemuseks 
kehvasti kirjutatud artikkel. Reporte-
rite koolitamine on sama oluline kui 
õpetajate väärtustamine, sest nemad 

kujundavad meie hoiakuid. Riigipool-
ne reguleerimine aga ei vasta kuidagi 
sõnavabadusele või ajakirjandusvaba-
dusele.

HANNA KANNELMÄE: Vähemus-
te esindajatel on sageli hirm meedias 
nendel teemadel sõna võtta, sest see 
eeldab avalikult kapist välja tulemist. 
Sõnavõtjad ei taha olla superkangela-
sed, kes ohverdavad oma privaatsuse 
ühiskonna arengu hüvanguks. Sellele 
vaatamata julgustaksin Eesti ajakirja-
nikke tulema ka ise nende organisat-
sioonide juurde, kes tegelevad LGBT-
teemadega igapäevaselt, ka siinsamas 
Eestis – selle asemel et tõlkida välis-
pressist artikleid ja neid avaldada. Ala-
ti võib juurde küsida nii infot kui ka 
kommentaare. See loob omamoodi lä-
hedase dimensiooni, sest kui loed, mis 
toimub Peterburis seksuaalvähemuste 
sõnavabadusega, võib see tunduda 
kauge, aga kui saad selle asetada Eesti 
konteksti – mida näiteks tähendab sõ-
navabadus Eestis või kas meil on täie-
lik sõnavabadus? –, siis on see info Ees-
ti lugeja jaoks juba palju sisulisem ja 
tähtsam.

JEVGENIA GARANŽA: Monitoo-
ring tõi välja, et vähemustest rääki-

vad lood keskenduvad sageli ku-
rioosumitele. Kuid mis vahe on 

millegi kurioosse ja huvipak-
kuva vahel? Ilmselt seisneb 
see selles, et esimest korda 
teemaga tegelema hakates 
tõuseb esile eeskätt kum-
maline, võõras ja mõisteta-
matu. Kui aga süveneda ja 
analüüsida, siis selgub, et 
probleemil on palju eri tah-

ke, mis puudutavad meie 
ühiskonda tervikuna. Minu 

soovitus ajakirjanikele on järg-
mine: analüüsige probleeme sü-

gavuti. Kui te ei kuulu erivajaduste-
ga inimeste, vene rahvusvähemuse või 
seksuaalvähemuste hulka, ärge arva-
ke, et te seetõttu ei suuda probleemi 
mõista! 

Teine soovitus läheb vähemuste 
aadressil: kui ajakirjanikud pöörduvad 
teie poole – ka need, kes esitavad ru-
malaid küsimusi –, võtke aega nende-
le vastamiseks. Teie saate meid hari-
da.

PRIIT HÕBEMÄGI: Ma ütleks sel-
le kohta, et «if you can’t beat them, 
join them». Oma pika ajakirjandusli-
ku karjääri jooksul olen täheldanud, 
et kui su meeskonnas on vähemuste 
hulka kuuluvaid ajakirjanikke, siis nad 
kirjutavad tegelikult neutraalsemaid 
lugusid – kui võtta ette nende lood vä-
hemustest, ei oskaks loo järgi iialgi ar-
vata, et ka ajakirjanik kuulub ise sin-
na vähemusse.

Tulevikku vaadates tuleb seista hea 
selle eest, et ajakirjanikeks saaksid an-
dekad inimesed ja kui neist ei saa kut-
selisi ajakirjanikke, siis võib neile leida 
väljundi kodanikuajakirjanduses, näi-
teks blogide kaudu. Headele kirjutiste-
le pöörab varem või hiljem oma tähe-
lepanu ka mainstream-meedia ja kor-
jab need üles.

Kuidas portreteerida vähemust?
«Ajakirjanikud te võite olla, aga inimesed te peate olema!» Selle Eesti ajakirjanduse vanameistri Juhan Peegli mõttega lõpetati 

mai alguses Tallinna Ülikoolis peetud konverents teemal «Vähemuste kujutamine meedias». Mari Kodres toob lugejateni valitud 
palad päeva viimasest paneeldiskussioonist, kus meediakuvandit uurisid nii ajakirjanikud kui ka vähemuste esindajad.

MARI-LIIS JAKOBSON 
Eesti meediamonitooringu autor

«Geide puhul tuli selgelt välja see, et teema kütab kirgi: meie monitooring PMi, 
Delfi, EPLi ja ÕLi otsingu põhjal näitas, et see oli üks nendest uuringus käsit-
letud vähemustest, kelle kajastus põhines suuresti just Eestis ilmunud lugu-
del. Teemale loovad tugevalt tausta erinevad kampaaniad ning samasooliste 
kooselu reguleeriv seadusandlus. Oli suhteliselt kaalukalt nii positiivseid kui 
ka negatiivseid lugusid, võrreldes teiste vähemustega on ilmunud palju arva-
musartikleid ja portreelugusid. Samuti erines geivähemus ennekõike selle 
poolest, et neil olid selgelt väljakujunenud kõneisikud, viidates mitmetest teis-
test vähemustest paremale meediaga suhtlemise võimekusele. Kui me vaata-
me aga välismeediast pärit temaatilisi lugusid, siis domineerib endiselt n-ö 
kurioosumi žanr ehk geiteemalistest väljaütlemistest, geide välimusest ning 
seksuaalsetest hälvetest rääkivad või seksuaalset alatooni rõhutavad uudised, 
näiteks «Speedo firmamärki geiporno lehtedel kasutanud blogija kaevati koh-
tusse».

ERKKI SILLAOTS
TLÜ magistrant

Kahe aasta eest oktoobri-
kuus, täpsemini 12. ok-
toobril 2010 oli Eesti Tele-
visiooni eetris «Vabariigi 
kodanikud», kus käsitleti 

vähemusi Eestis. Vähemusteks loetak-
se neid, keda on ühiskonnas vähem – 
homoseksuaalid, inimesed teisest ras-
sist ja/või rahvusest. Vahetades pärast 
kanalit saadet, sattusin vaatama Soome 
televisiooni «Ajankohtainen kakkonen: 
homoilta». Sealt tuligi mõte võrrelda, 
kuidas konstrueeritakse kahes naaber-
riigis homoseksuaalsete kuvandit dis-
kussioonisaadetes.

ETV «Vabariigi kodanikud» 
ja YLE «Ajankohtainen kakkonen: 
homoilta»

Uuritavate saadete diskussioon kesken-
dus ennekõike omasoosuhete esitami-
sele ning käsitlemisele Eestis ja Soo-
mes. Saated muutis päevakajaliseks nii 
samaaegne Tallinna Tehnikaülikooli õi-
gusinstituudi projekt «Erinevus rikas-
tab» Eestis kui ka algavad parlamendi-
valimised Soomes. Uurimuse teeb 
ühiskondlikus plaanis oluliseks tõsiasi, 
et teatud sotsiaalseid probleeme käsit-
letakse perioodiliselt ning kampaania-
te kaudu ja pärast seda avalik diskus-
sioon kaob või hääbub.

Oma uurimistöös püüdsin leida 
vastust küsimusele: kuidas konstruee-
ritakse kuvandit seksuaalvähemustest 

Eesti ja Soome diskussioonisaadetes? 
Töös selgus, et seksuaalvähemuste ka-
jastus kui ühiskonnaliikmete või mar-
ginaalse osana konstrueerimine toi-
mub Eesti ja Soome telesaates erine-
valt. Eestis on homod süüdlased, Soo-
mes potentsiaalsed ohvrid.

Töös lähtusin kriitilisest diskursus-
analüüsist ning kombineerisin Norman 
Faircloughi ja Ruth Wodaki uurimis-
metoodikat, mille abil analüüsiti saates 
osalejate kõnevoorudest neid nimeta-
misi, sõnu, väljendeid, konnotatsioone, 
hinnanguid ja sõnumeid, mis loovad 
või taastoodavad diskursusi ja hoiavad 
üleval arvamust.

Eesti telesaadet saadavad saatejuhi 
Aarne Rannamäe intrigeerivad küsi-
mused ning saaterütmi hoitakse üleval 
konflikti ja vastandamisega. Soome 
saade konflikti ei otsi ning saatejuhid 
Jyrki Richt ja Saaja Pallanen hoiavad 
tugevalt kinni ajakirjaniku kui vahen-
daja rollist.

Soome telesaade toob välja ühis-
kondliku diskussiooni, et probleem 
seisneb situatsioonilisel, institutsio-
naalsel ja ühiskondlikul tasandil toimu-
vas võitluses, kus kiriku, riigi (seaduse) 
ja üksikisiku erinevate käsitluste vahel 
valdab erimeelsus.

Eesti telesaade keskendub rohkem 
sallivusele ja homoseksuaalide kui gru-
pi marginaliseerimisele (nt kas homo-
seksuaalsus on probleem number üks? 
– küsib saatekülaline T. Tänavsuu). 
Osalt mängib siin rolli Eesti saates ho-
moseksuaalide mandaadi puudumine, 
sest «Vabariigi kodanikes» ei osalenud 

ühtki homoseksuaali, seevastu Soome 
saates jagunesid seksuaalsed identitee-
did stuudios pooleks. Selle tulemusena 
kujunes Eesti saates stuudiokülaliste 
valiku tagajärjel olukord, kus sallivuse 
vastu olid kaks, poolt üks ning üks osa-
line pigem ei võtnud seisukohta.

See on seksuaalvähemuste esituse 
märgilise tähtsusega elemente ja kõnei-
sikute eelhoiakud on enne saatesse kut-
sumist saatejuhile teada või vähemalt 
aimatavad. Eestis järgitakse inimõigus-
te küsimuses justkui demokraatlikke 
printsiipe, kuid väärtused, millele see 
rajatakse, on piisavalt avamata – ühis-
kond teab, et kedagi ei tohi kohelda 
vääritult ja ebavõrdselt, kuid teadmine 
ja reaalsus kasvavad mõistete tundma-
tuse tõttu lahku.

Sallivusprintsiipi toetab igati ka ki-
rik. Ka Eesti kiriku seisukoht on, et ini-
mest peab austama, kuid saates religioo-
nidiskursuse kaudu toodud näited, kus 
homoseksualismi ja kristlust võrreldak-
se saates lammas-hundi-metafooriga, li-
saks kristlane pole inimesena parem kui 
retsidivist või homo – T. Tänavsuu, ja 
võrdlus homo-varas (aga kui minu laps 
hakkab näiteks vargaks? – M. Helme) 
viitavad teistsugusele reaalsusele.

Seksuaalvähemuse käsitlus 
ühiskonnaliikmetena või 
marginaalse osana

Teravat avalikku aruteluainest on kaht-
lemata andnud Eestis projekt  «Erinevus 
rikastab». Parlamendivalimistel Soomes 
seevastu ei oma vahest sedavõrd olulist 

kaalu, sest Soomes on seksuaalvähemus-
teemat käsitletud avalikult märksa pike-
mal perioodil ning 2002. aastal jõustus 
ka seadus, mis lubab samasoolistel sõl-
mida kooselu (EPL 2007).

Tõsi, teatud piirangutega – näiteks 
on lubatud ühine laste hooldusõigus, 
kuid teine osaline ei saa lapsendada elu-
kaaslase bioloogilist last, samuti ei re-
gistreerita samasooliste kooselu kirik-
likult. Seega, kuna Eestis puudub sama-
sooliste kooselu reguleeriv seadusand-
lus, saame rääkida vaid teatud tendent-
sidest, mis on seotud eelkõige sallivus-
küsimusega, ja arutelu põhirõhk langeb 
diskussioonile, kas ja kui palju ning mil 
viisil on homoseksuaalsus ühiskonnas 
aktsepteeritav ja kiriku seisukoht on an-
tud küsimustevoos eitaval seisukohal.

Soomes seevastu on ühiskondlik 
hoiak samasoolistesse, nende koosellu 
ja abieluküsimusse vähemalt seaduse 
raames n-ö selgeks vaieldud – selle 
loomise juures olid tollel ajal ka kiriku 
esindajatest parlamendiliikmed. Kuid 
piirangutega seadus toodab edasi dis-
kursust, milles Soome kirikul on oluli-
ne osa, sest olenemata seksuaalvähe-

muste abielu lubavast seadusest, toe-
tab Soome kirik üldiselt mehe ja naise 
klassikalist abielumudelit, tõsi – piis-
koppidel ja koguduse liikmetel on sek-
suaalvähemuste osas ka eriarvamusi.
ELi direktiiv ja reaalsus
Seadus annab juriidilise aluse, kuid 
tundub, et samasooliste kuvand Eestis 
on konnotatiivne just seetõttu, et puu-
dub vähemuse arvestatav reaktsioon 
avalikus ruumis. Seda peegeldab väga 
selgelt ka Eesti ja Soome diskussiooni-
saate sisu ning diskursusel osalejate va-
lik (nt ETV saates konstrueerivad ku-
vandit ja käsitlevad teemat teised – 
mittehomoseksuaalid).

Eestis järgitakse inimõiguste küsi-
muses justkui demokraatlikke printsii-
pe, kuid väärtused, millele need rajatak-
se, on piisavalt avamata – ühiskond 
teab, et kedagi ei tohi kohelda vääritult 
ja ebavõrdselt, kuid teadmine ja reaal-
sus kasvavad mõistete tundmatuse tõt-
tu tihti lahku. Nende kokkukasvamiseks 
kulub prognoosimatu aeg, kuid selle 
protsessi kiirendajaks on kahtlemata 
avalik arutelu ning meedial on avaliku 
ja privaatsfääri piiride nihutamisel ning 
seksuaalvähemuste inimõiguste ja võrd-
se kohtlemise kontekstis oluline roll.

Eelnevat võib väita Soome näitel – 
14 aastat tagasi oli Soomes eetris sama-
teemaline saade. Selle uurimuse ajaks 
on Soomest saanud Euroopa Liidu liik-
mesriik ja lubatud on samasooliste re-
gistreeritud partnerlussuhe. Seega 
oleks Eesti puhul aeg muutusteks spe-
kuleeriv mõõde.

DISKUSSIOON: geide ja lesbide kuvandi võrdlus Eesti ja Soome diskussioonisaadetes

Kuidas vähemusteemadel diskuteerida?

Ühiskond teab, et kedagi ei 
tohi kohelda vääritult ja eba-
võrdselt, kuid teadmine ja 
reaalsus kasvavad mõistete 
tundmatuse tõttu tihti lahku.
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Seksuaalvähemustele suunatud 
turundus hakkas hoogu kogu-
ma 1980ndatel käsikäes geilii-
kumise ja vähemustele suuna-
tud meedia levikuga. Esirin-

nas olid mitmed liberaalseid väärtusi ja 
võrdsuse ideed esindavad brändid, näi-
teks Absolut Vodka, kes suurtootjatest 
hakkas end ühena esimestest geiajakir-
jades reklaamima ja geiüritusi sponsee-
rima.

Absoluti võrdsuse kujukaimaks väl-
jenduseks oli mõni aasta tagasi turule 
toodud logo ja sildita pudel, millega 
püüti rõhutada sisu ülemust vormi 
osas ning võidelda igasuguse sildista-
mise ja stigmatiseerimise vastu.

Lisaks kohustuslikule tooteinfole 
oli pudelil ka vikerkaarelipuke. Eks ole 
see omal kombel irooniline kogu gei-
maailma ilukultuse taustal, mis rõhu-
tab siiski ka pakendi olulisust.
Gei ja lesbi kui moeröögatus
Mida enam hakkas geitemaatika avali-
kus debatis ja peavoolumeedias vastu-
olulist tähelepanu püüdma, seda enam 
püüdsid seda oma kasuks keerata ka 
turundajad. Homo kui selline oli kind-
lasti trenditeadlik ning nähtusena uud-
ne ja põnev. Seetõttu kasutatakse gei-
karaktereid vastuolulisuse tõttu just 
koomilise efekti saavutamiseks toode-
te puhul, mis on enam suunatud libe-
raalsemat ja mitmekülgsemat maail-
mavaadet omavatele inimestele.

Peamiseks sõnumiks: näete, meie 
oleme nii moodsad, et näitame selliseid 
moodsaid nähtusi kui mees, kellele 
meeldib mees või naine, kellele meel-
dib naine. Näiteks on siinkohal Snic-
kers, Virgin Atlantic või meie ka kodu-
maine Postimees, kelle telereklaamis 
n-ö ajast maha jäänud kommunist soo-
vis grupi sterotüüpsete, nahka ehitud 
geidega koos paraadile minna.

Kuna oht vastuolulise teemaga näp-
pe kõrvetada oli varem suur, siis näi-
teks meestele suunatud toodete puhul 
kasutati nn uue aja mehi – metrosek-
suaale, kellega said samastuda nii geid 
kui ka trenditeadlikud heteromehed.

Ühel hetkel eelmise kümnendi al-
guses polnudki niisiis enam haruldane, 
et mõni heteromees reklaamis endale 
kreemi näkku määrib, ilma et peaks 
end seejuures vähem mehena tundma.

Loomulikult pole olnud koomilise 
või stereotüüpse kujutamisega rahul 
hulk LGBT-organisatsioone, kes polii-

tilise korrektsuse lipuga vehkides on 
püüdnud mõnede tootjate satiiri ka 
keelu alla seada. Näiteks kaevati koh-
tusse Jim Beam telereklaami pärast, kus 
seksikas lesbinäitsik tutvustab oma sa-
ma seksikat pruuti ning kogu olukord 
tembeldatakse heterost meestarbija 
jaoks täielikuks traagikaks.
Tung LGBT-rongile
Viimastel aastatel on LGBT vähemus-
te ostujõudu hindama hakanud üha 
enam firmasid, kes soovivad seda nišši, 
et just oma toodet tarbima meelitada. 
Selline nihe on ka arusaadav, sest erine-
vate uuringute andmetel eelistab ligi 
kaks kolmandikku seksuaalvähemustest 
brände, mis on LGBT-sõbralikud.

Näiteks on USAs geituru või siis 
teisiti öeldes «roosa raha» ostujõuks 
hinnatud tänavu 790 miljardit dollarit. 
Märkimata ei saa jätta ka uuringuid, 
mille kohaselt on geid enam muutus-
tega kaasa minevad ja trenditeadliku-

mad, mistõttu on nad oma lähikond-
laste seas hinnatud ostunõu andjad.

Seega on otseselt vähemustele tä-
helepanu osutavaid brände üha enam 
juurde tekkinud. Esimesena paotas ka-
piukse Ikea, kelle 1994. aasta telerek-
laamis näidati kahte meest kodu tar-
beks söögitoa sisustust ostmas.

See oli esimene firma, mis otseselt 
turustas seksuaalvähemustele ning sel-
lest ajast saadik on gei-temaatikat sisal-
davaid reklaame aina juurde tul-
nud. Enamik kampaaniaid on suuna-
tud pigem jõukamale sihtrühmale: kas 
urbaniseerunud geidele või lesbidele, 
kellel pole (veel) lapsi ja kel seega on 
rohkelt vaba raha eri toodete tarbimi-
seks.

Näiteks Toyota näitab oma Corol-
la telereklaamis isaga vestlevat tütart, 
kelle korjab kodutrepilt üles tema 
Toyotaga sõitev pruut. Prantsusmaal 
jooksnud McDonald’si reklaam ütleb, 
et «tule nii, nagu oled» ja kujutab 
hamburgerit söövat isa ning tema poe-
ga, kes on armunud oma klassivenda.

Reaalseid geisuhteid kujutavate rek-
laamide jadasse asetub ka nüüdsest Ees-
tis näidatav Renault Twingo reklaam, 
kus avakaadris isa käevangus altari ette 
sammuv tütar sõidutas pulma hoopis 
oma isa, kes abiellub teise mehega.
Gei-brändide esilekerkimine
Lisaks teemaflirti või koomikat harras-
tavatele brändidele on üha enam tek-
kinud ka konkreetselt gei- või geisõb-
ralikke brände, kelle turundustöös on 
mõni LGBT-sihtrühm alati esindatud.

Näiteks on turunduse tulemusena 
selgeks saanud stereotüüp, et USA les-
bid kannavad Levi’s 501 teksaseid ja 
sõidavad Subaru Forresteriga. Või Aus-
sie Bum aluspesu on kogu läänemaail-
ma homomeeste suur lemmik.

REKLAAM JA TURUNDUS: Paljudes lääneriikides on geide kapist väljatulekule järgnenud ka brändide 
väljatulek ning seksuaalvähemustele suunatud või vähemusi esitlevaid tooteid leidub üha enam.

Kapist leitud roosa raha

Kui mujal maailmas on geid 
muutunud aina enam tähe-
lepanu saavaks tarbijagru-
piks, siis põhjamaises, 
väärtusi hindavas Eestis on 

firmad «roosa raha» potentsiaali alles 
avastamas.

Turundusekspert Hando Sinisalu 
sõnul on niššidele suunatud turunda-
mine problemaatiline Eesti turu väik-
suse tõttu. «Kuna turg on niigi väike, 
üritatakse oma toodet või teenust suu-
nata võimalikult paljudele. Küsimus ei 
olegi LGBT-vähemustes, vaid üldse 
igasuguses niššidele turundamises,» 
sõnab ta. «Kuigi näiteks ka vanaema-
ema-laps on väga levinud peremudel, 
ei näe me eriti sagedasti reklaamides 
selliseid peremudeleid kujutatavat,» 
toob Sinisalu paralleeli.

Idea reklaamiagentuuri loovjuhi 
Andres Siemi hinnangul ei taju Eestis 
veel ei turundajad ega ka reklaamiagen-
tuurid stereotüübina veidi jõukama 
LGBT-sihtrühma olemasolu. «Arvan, 
et Eesti esimene LGBT-vähemustele 
suunatud reklaamikampaania on töös 
juba õige pea. Kogu äri ma LGBT-siht-
rühmale ei julgeks rajada, aga hea ja tu-
lutoova kampaania saab sealt küll,» li-

sab ta. Kuna turundus otsib pidevalt 
uusi ja tulutoovaid nišše, siis võimalus-
test Siemi sõnul puudust ei peaks tule-
ma. «Oleks väga huvitav mõelda näi-
teks kinnisvarareklaami elurajoonile 

(aastal 2012 räägime vahest siiski kor-
termajast), mis on eespool mainitud 
vähemuste suhtes positiivselt meeles-
tatud või mille liivakastis võivad oma 
lapsega mängida ühe pere kaks ema või 

isa. Või näiteks Estonian Air’i lennupi-
letite sooduspakkumine mõne suurlin-
na geipidustustele,» pakub Siem.

Hea näitena vähemusi kaasavast tu-
rundusest võib tuua Prantsuse auto-

tootjalt Renault. Kuigi ettevõte on ju-
ba varemalt LGBT-temaatikaga oma 
reklaamides mänginud, astuti viimase 
Twingo reklaamiga samm edasi ning 
kujutati geipulma. Ohtralt vastukaja te-
kitanud reklaam jookseb nüüd ka Ees-
ti kanalitel, edastades sõnumit, et ajad 
on muutunud ning samuti Twingo.

Reklaamiagentuuri Utopia loovju-
hi Alvar Jaaksoni sõnul eelistab Eesti 
peavoolu-turundaja pigem LGBT-tee-
mat vältida, mistõttu on Renault Twin-
go reklaam tema meelest tore ja võib 
aidata kaasa kramplike hoiakute mure-
nemisele. «Küllap tunnetatakse, et te-
maatikat ei vallata piisavalt, kardetak-
se kedagi solvata või muul viisil enda-
le soovimatut tähelepanu tõmmata. 
Kindlasti kardetakse ka sallimatute pu-
ritaanide viha.»

Renault’ edasimüüja City Motorsi 
turundusspetsialisti Anne Alametsa 
sõnul on reklaami vastukaja olnud eri-
nev. «Oli neid, kes arvasid, et reklaam 
on toimiv ka siis, kui ta meelde jääb ja 
mingit emotsiooni tekitab ning oli ka 
neid, kes tundsid end otseselt solvatu-
na.» Kuna reklaamiperiood on nõnda 
lühike, siis Alametsa sõnul müügi-
numbrite mõju näha pole olnud.

Näiteks on USAs geituru või 
siis teisiti öeldes «roosa ra-
ha» ostujõuks hinnatud tä-
navu 790 miljardit dollarit. 
Märkimata ei saa jätta ka 
uuringuid, mille kohaselt on 
geid enam muutustega kaa-
sa minevad ja trenditeadli-
kumad.

Eesti turundus alles kompab teemat

Renault' Twingo reklaam, mis ka Eesti telekanalitel jooksis, näitab noort tütarlast vanema mehe käevangus al-
tari ette minemas. Hiljem selgub, et tütar saadab isa abiellumisel teise mehega.

Müüdimurdja: USA moebränd Kenneth Cole on tuntud oma piire purustava sõnumi poolest. Geiabielud oli üks 
selle kampaania sõnumitest.
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AIMAR VENTSEL
muusikakriitik

Pole vist midagi keerulisemat, 
kui kirjutada geimuusikast. 
Kui alustada päris ülevalt, 
popmuusika esimesest ešelo-
nist, siis esimese raksuga tu-

leb meelde paar tegelast, kes on avali-
kult tunnistanud, et nad on homod.

Kõigepealt muidugi igiglamuurne 
Freddy Mercury, siis vähem glamuur-
ne George Michael ja lihtsalt kogu aeg 
olemas olnud Elton John. Mercury oli 
neist ka ainukene, kes oma seksuaalset 
orientatsiooni üldse rõhutas – vuntsid, 
needid, nahad, ketid ja muu säärane 
butafooria, või siis ainult elemendid 
sellest.

George Michaeli soolisest orientat-
sioonist ei teadnud mina midagi enne, 
kui ta kusagil WCs noore poisiga sek-
sides vahele jäi ja sellega skandaali põh-
justas (kusjuures sellisel staaril oleks 
pidanud olema piisavalt raha hotelli 
võtmiseks).

Elton John on lihtsalt kogu aeg ole-
mas olnud. Küsimus on muidugi, kas 
nende artistide puhul on tegemist gei-
muusikaga või lihtsalt eduka popiga. 
Glamuuri ja kitši on kõigi kolme loo-
mingus, aga sügavat geispetsiifikat mi-
na sealt küll ei leia. Nende artistide pu-
hul on ennekõike tegemist pop-pro-
duktidega, mis on mõeldud laiale tar-
bijate ringile.

Artist, kelle puhul seksuaalne 
orientatsioon on siiamaani lahtine, on 
muidugi Morrissey. Huvitav, et muidu 
kõigest hästi informeeritud briti muu-
sikapress pole sellele siiani pihta saa-
nud. Morrissey puhul tulevad mängu 
kahetimõistetavad tekstid ja mingis va-
nas armastusloos välja käidud väide, et 
armastuse objekt on «him».

See kõik näitab aga, et tänapäeval 
on muusikaäris gay või straight olemi-
ne suhteliselt kama, peaasi et plaadid 
müüvad. Möödas on need ajad, kui lää-
nemaailmas pidid geid oma orientat-
siooni varjama. Kui õnnestub plaat ma-
ha müüa, siis ei pilguta ükski plaadi-
mogul silmagi.
Üle võlli camp
Kõigest hoolimata tuleb geimuusikast 
rääkides meelde hoopis paduhetero 
Madonna. Madonna üle võlli camp, 
pseudoreligioossus ja pealetükkiv eroo-
tika on kombinatsioon, mida võib lei-
da homopärases kunstis, nagu näiteks 
Pierre et Gilles’i pildid.

Madonna muusikat mängitakse ho-
moklubides ja tema fännide seas on 
geisid kapaga. Siit johtuvalt väidaksin 
mina, et geimuusika pole seotud artis-
ti seksuaalse orientatsiooniga, vaid pi-
gem stiiliga, kus rõhuasetus on camp’il 
ja kitšil.

Minu jaoks on tüüpiline homoklu-
bimuusika näiteks Eesti oma Una 
Bomba esimene (kassett)album, mis on 
täis sillerdavaid helisid ja vihjeid klas-
sikalisele funk’ile. Kui vähemalt Raul 
Saaremets mulle kunagi väitis, et neil 
poleks midagi olnud homoklubides 
mängimise vastu, siis glamuurse funk-
souli isal Gil Scott-Heronil kindlasti 
oleks olnud. Sellest hoolimata on just 
see musta muusika vanameister loo-
nud kõige ehtsamat gei-saundi.

Lühidalt – hedonism, glamuur ja 
camp on geide klubikultuuri alustalad 
ja selles ringkonnas loeb rohkem vorm 
kui sisu. Seega on gei-biit ennekõike 
Philadelphia disko-soul ja plekisaundi-
ga 80ndate teisejärguline disko à la Sa-
brina.

Seda muusikat leitakse kõikjalt ja 
artistidelt üldjuhul eriti luba ei küsita. 
Nii käiatakse gei-baarides tihti metsi-
kut segu stiilidest ja ajastutest, peaasi 
et muusika feeling sisaldaks eespool ni-
metatud kolme komponenti.

Muidugi võib küsida, kas kogu see 
suhkurmagus tantsupopp ka peale 
saundi homosid kuidagi teistmoodi kõ-

netab. On ju 
enamik soul-i ja 
diskolugusid 
(õnnetust) ar-
mastusest, nad 
on pateetilised 
ja ebarealistli-
kud.

Pigem on sel-
lise muusika ka-
sutamine geikul-
tuuris seotud 
irooniaga. Mäle-
tan, et veel Berlii-
nis elades sattusin 
tänavafestivali Fe-
te de la Musique 
ajal kesklinnas sel-
le festivali geisekto-
risse. Püsti oli ae-
tud lava, sellel seisis 
klaver ja transvestii-
did esitasid (küllalt-
ki heas esituses kus-
juures) Zara Lean-
deri laule sellest, kui-
das mehed on 
sead.

I n i m e n e , 
kes kogu seda 
kabareed tõsi-
selt võttis, pidi 
küll äärmise 
huumorimeele 
puudumise all 
kannatama.

Mock-punk 
bändid

See ongi üks hete-
rode probleem 
geikultuuriga, et 
nad kipuvad kogu 
seda võõrast kupa-
tust liiga tõsiselt 
võtma. Väga hea 
näide mängust tõsi-
dusel on viimase 
kümne aasta jooksul 
punk-seltskonnas 
esile kerkinud ho-
mode mock- punk 
bändid. Siinkohal 
saagu ära nime-
tatud Black Fag 
ja Gayrilla 
Biscuits.

M õ l e m a d 
bändid on tege-
likult kaverbän-
did, üks esitab 
k l a s s i k a l i s e 
ameerika kultus-
hardcore-bändi 
Black Flagi ja tei-
ne uuema, ent ik-
kagi väga tähtsa 
ansambli Gorilla 
Biscuitsi lugusid. 
Kusjuures eriti 
teatraalne on Black 
Fag, esinedes laval 
vanades siidist 
hommikumantlites, 
kujutades karika-
tuuri kapihomost.

Ühest küljest ka-
rikeeritakse siin he-
terode ettekujutust 
homodest, teisalt lii-
ga ortodokssete ho-
mode arusaama ho-
mokultuurist (ma po-
le kusagil kohanud nii 
palju geikultuuri vih-
kavaid geisid kui 
punk-scenes).

Kogu selle kitši kõrval tunduvad 
briti võitlevad lesbid La Roux ja Beth 
Ditto kahvatud ja banaalsed. Mõlemad 
artistid (ja neid on veel) teevad oma 
muusikas kõige muu kõrval otsekohest 
ja allegooriata poliitikat.

Lugude «I’m not your toy» või «In 
for the kill» ühesest mõttest on raske 
mitte aru saada. Kuid mulle endale 

meeldib rohkem vastuolulisus ja piiri-
de segamine, mis iseloomustab nn 
klassikalist geide klubikultuuri.

Näiteks homofoobsete natsibändi-
de kuulamine ja fännamine. Nii on ka 
Eesti natsimuusika lipulaeval P.W.A. 
üle maailma korralik gei-skinnidest 
fännkond. Sest tongue-in-cheek ruu-
lib!

EGERT RÜNNE

Näituse olemust ning ees-
märke tutvustab selle 
kuraator Katarzyna Re-
miniga Poola LGBT-õi-
guste vabaühendusest 

KPH (Kampania Przeciw Homofobii).
Miks sellist näitust üldse vaja on?
Teisest maailmasõjast räägitakse ka 
tänapäeval palju, eriti Poolas, kus 
holokaust reaalselt toimus. Õigusta-
tult austatakse kõiki holokausti ohv-
reid – poolakaid, juute ja ka romasid. 
Sellest, et natside ohvrite hulgas oli ka 
homoseksuaale, eriti ei räägita. Näi-
teks jäeti LGBT-organisatsioonide 
palve olla kohal Auschwitzi mälestus-
teenistusel rahuldamata ettekäändel, 
et mälestusteenistusel oleks kohatu 
rääkida homoseksuaalsusest.

Seda olenemata sellest, et tuhan-
deid süütuid inimesi mõrvati koon-
duslaagris ainult sellepärast, et nad 
olid homoseksuaalid.

Näituse eemärk on see, et ühis-
konnad neid fakte tunnistaksid ning 
avalikult nende üle arutleks. Näitus 
tahab anda sama austuse nii mõrva-
tud homoseksuaalidele kui ka teiste-
le ohvritele.

Väljapanek paneb vaataja silmitsi 
tohutu ebaõiglusega ja seega üritab 
saavutada solidaarsust. On hea, kui 
saame näituse abil avalikkuse hoia-
kuid muuta, et homoseksuaalseid ini-
mesi nähtaks, austataks ja nendega 
oldaks solidaarsed, kui see näitus suu-
daks inimesi kas või natuke nende 
kolme väärtuse poole viia.
Miks kasutate oma näitusel suhte-
liselt uusi ja avalikkusele veel tund-
matuid Yogyakarta põhimõtteid?
Seksuaalvähemuste inimõigused on 
meie Poola organisatsiooni «Kampaa-
nia homofoobia vastu» tegevuseks ol-
nud juba kümme aastat. Näitus käsit-
leb inimõigusi kahest aspektist lähtu-
valt: nende rikkumisi natsirežiimi ajal 
ning nende õiguslikku kaitset täna-
päeval.

Me ei tahtnud näitust teha ainult 
ajaloo traagilisi sündmusi näidates. 
Meie eesmärk on siiski võrdsuse saa-
vutamine tänapäeval. Universaalse 
inimõiguste deklaratsiooni võttis 
ÜRO vastu Teise maailmasõja ajal toi-
munud kuritegude vastu võitlemiseks.

60 aastat hiljem formuleerivad 
Yogyakarta põhimõtted samu õigusi 
seksuaalse sättumuse ja soolise iden-
titeedi põhjal. Nii saab kokku viia mi-
neviku sündmused ja maailma, kus 
täna elame.

Kui illustreerime Yogyakarta põ-
himõtteid mõnede heade ja halbade 
näidetega eri riikidest, saame näida-
ta, kui palju üleilmsed liikumised on 
juba saavutanud. Samuti saame näi-
data ebaõiglust, mis eri riikides valit-
seb. Inimõigusi peab kaitsma kogu 

aeg, kõigi poolt – see on selle näituse 
suurim sõnum.
Näitus on väga Saksa-keskne, miks 
teised peaksid seda vaatama?
Minu meelest natside diktatuuri ja 
toimepandud kuritegudest teadmine 
on palju rohkemat kui vaid Saksamaa 
ajalugu. Seda võib nimetada ka aja-
looks selle kohta, mida inimesed on 
võimelised tegema teistele inimeste-
le, kui neile antaks vaid võimalus või 
käsk kõrgemate võimude poolt.

Küllalt oleme näinud, et inimesed 
tapavad näiteks oma naabreid nii Bal-
kanimaades kui ka Rwandas – sellel 
ei näi olevat mingeid ajaloolisi piire, 
pigem juhtuvad need julmused siis, 
kui hakatakse mingeid gruppe nime-
tama «teisteks».

Kõik inimesed peaksid teadma, 
mis juhtus Hitleri režiimi ajal, millist 
retoorikat LGBT-vastase propaganda 
tegemiseks kasutati – kuidas nende 
inimeste õigusi vähehaaval kaotati 
ning lõpuks nende olemasolu täieli-
kult eitati.

Homofoobsed vihakõned ja vägi-
vald mitte-heteroseksuaalsete inimes-
te suhtes on maailmas levinud. Isegi 
riikides, kus samasoolistel paaridel on 
õiguslikud tagatised olemas, peaksid 
inimesed olema teadlikud, kuhu äär-
muslikud homofoobsed kuriteod 
kord maailma viisid.
Samasugune terror LGBT-kogu-
konna vastu toimus või toimub ka 
teistes autoritaarsetes režiimides?
Autoritaarsed süsteemid vajavad üht-
seid kuulekaid subjekte, seega erine-
vusi nad ei salli ning need ei mahu 
nende ideoloogiasse. LGBT-inimesed 
on sellises ühiskonnas opositsioonis 
juba lihtsalt seetõttu, et nad ei mahu 
heteronormatiivsete rollide ja reegli-
te sisse.

Arvan, et see teeb neid igasuguse 
diktaatorliku võimu jaoks kahtlaseks. 
Stalinistlik poliitika näiteks paigutas 
neid psühhiaatrihaiglatesse, seega 
näiteid on erinevaid.
Näitus on juba üleval olnud nii 
Poolas, Saksmaal kui ka Inglismaal. 
Millist tagasisidet olete saanud?
Oleme eri riikidest saanud väga posi-
tiivset tagasisidet. Näitus on juba väl-
jas olnud seitsmes riigis, mis näitab, 
kui suur huvi selle vastu on.

Näiteks üllatasid mind Poola üli-
õpilased, kes ei teadnud roosade 
kolmnurkade olemasolust vangidel, 
seda ei kajastanud ükski ajalooõpik.

Inglismaal tõdes üks kooliõpilane 
näitust vaadates, et «on huvitav vaa-
data, kuidas inimesi koheldi nende 
seksuaalsuse pärast. See tõestab, et 
ajad on muutunud». On olnud ka vas-
takaid reaktsioone, näiteks üks Poola 
ülikool keeldus näituse näitamisest, 
et väidetavalt mitte pahandada sõja-
veterane.

Näitus: Berliin – Yogyakarta: 
«Hitleri terrorist 

tänapäeva inimõigusteni»
Septembris toimuva «Erinevus rikastab» nädala raames saab kolmes 
Eesti linnas näha näitust «Berliin – Yogyakarta». Näitus toob vaatajani 
homoseksuaalide tagakiusamise natside poolt okupeeritud Euroopas, 
näidates, kuhu homofoobsed vihakuriteod ühiskonna viivad.

Kas geimuusika 
on olemas?
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ARO VELMET

«Auh! Geimehe tee-
juht koertemaail-
ma» – sellise peal-
kirjaga raamatut 
märkasin ma ühe 

Manhattani raamatupoe aknal, kaanel 
kelmikad joonistused meestest, kes olid 
ilmselgelt 70ndate diskobändi Village 
People nüüdisajastatud hõimukaaslased.

Raamatu andmeil on kõige geim 
koeratõug puudel (teist kohta jagavad 
jorkširi terjerid ja shih-tzud). Tõu kau-
pa on ära toodud geilikud koeranimed 
(Saksa lambakoeral: Adonis, Hans, Lu-
lu, Sigmund) ja mittegeilikud nimed 
(Alf, Barney, Kuningas, Sly).

Ning vaatluse all pole vaid koerad! 
Raamat jaotab ka geid 28 «tõuks» ning 
kirjeldab täpselt, milline mees sobib 
millise koeraga – ärge oodake, et moe-
pede peaks Saksa lambakoera või kau-
boigei puudlit!

Lõpuks saavad kauaoodatud vastu-
sed ka sellised piinavad küsimused na-
gu: kas mu koer on gei?; milline kaš-
miirsviiter on mu koerale parim?; ku-
hu ma oma koera jätan, kui ma kella 
viieni öösel house-muusika saatel pe-
put õõtsutama lähen?
Hirmulugudest geikultuurini
Ilmselgelt ei tähenda termin «gei» üks-
nes seksuaalset orientatsiooni, vaid 
hulga kultuurilisi stereotüüpe – geid on 
moeteadlikud, kõhnad, klubihullud 
seksmaniakid või siis just vastupidi, ka-
rused ja nahktagides. Nagu «Geimehe 
teejuht» näitab, pole need stereotüü-
bid lihtsalt väheinformeeritud hetero-
enamuse laim, vaid geikultuuri osa, mi-
da mitmed geiautorid hea meelega, 
keel põses, kasutavad.

Enamik inimesi tajub gei-stereo-
tüüpe samamoodi nagu rahvuslikke 
stereotüüpegi – hea on naljatada, et 
eestlased on aeglased ja natuke juhmid, 
aga ükski mõistlik inimene ei arva, et 
igas eestlases peitub põmmpea-geen, 
mis ta juhtmete pikkuse teravmeelsete 
prantslaste või agressiivsete ameerik-
lastega võrreldes kümnekordistab. Lõ-
puks on iga inimene ju individuaalne ja 
stereotüübid on küll head anekdoodi-
materjaliks, ent enamasti pole neil mi-
dagi pistmist reaalse eluga.

Ometi pole peavoolukultuur sugu-
gi mitte alati geikultuuri nii heatahtli-
kult kajastanud kui tänapäeval. 1996. 
aasta Luubis ilmunud artiklist «Kas ho-
mohüsteeria tulekul» võisime lugeda, 
kuidas üks lastekaitsja väitis, et «ho-
modele tasuks meenutada esimese Ees-
ti Vabariigi aegset seadust, mis seadus-
tas lapse kuritarvitamise korral maha-
laskmise kohapeal.» Teine intervjuee-
ritud arst aga lajatas: «[geid] vahetavad 
partnereid väga sageli. Ons mõtet sel-
liseid kooselusid registreerida? Meil on 
lahutusi niigi palju. Ma ei usu, et selli-
sed lastest eriti hooliksid.»
Ajad muutuvad
Tegelikult näitavad uuringud üheselt, 
et geiperekondades kasvanud lapsed ei 
erine kuidagi heteroperekondades sir-
gunud lastest ning USA geikogukon-
nast on hinnanguliselt kuni pooled sta-
biilses, monogaamses suhtes. Ning se-
da olukorras, kus enamikus osariikides 
ei ole neil võimalik abielluda ning saa-
da oma kooselule riiklikku tuge näiteks 
maksusoodustuste näol! Taanis aga lei-
ti tol samal, 1996ndal aastal, et LGBT-
kogukonnas oli seitse aastat pärast tsi-
viilpartnerluse seadustamist lahutusi 
kolm korda vähem kui heterokogukon-
nas.

Kõnekam kui statistika on aga meie 
kultuurivälja muutus. Huvitav, mida 
arvab 1996ndal aastal geisid mahalask-
misega ähvardanud lastekaitsja TV 3-s 
jooksvast sarjast «Moodne perekond», 
kus keskseteks tegelasteks on sarja esi-

meses osas Vietnamist väikese tüdru-
ku lapsendanud Cameron ja Mitchell.

Pontsakas, roosasid värve ja moedi-
saini armastav Cameron on küll lillam 
kui Elioni logo, Mitchell on aga üsna ta-
valine suurlinna advokaat. Kes on sarja 
kas või ühtki osa vaadanud, nõustub 
ilmselt väitega, et «homohüsteeriat» 
neist küll kumbki ei tekita – tegu on pi-
gem tavalise perekonnaga, oma mure-
de, rõõmude ja väikeste kiiksudega.

USA asepresident Joe Biden ei 
nentinud ilmselt asjata, kui ta paari nä-
dala eest geiabieludele toetust avalda-
des lisas, et sellised südamlikud tele-
sarjad on «USA avalikkuse harimisel 
teinud ilmselt rohkem kui keegi teine».
Reaalsus stereotüüpide taga 
USA ja Taani on vaid üksikud näited, 
kuidas ühiskonna liberaliseerumisel ja 
pahatahtlike stereotüüpide kadumisel 
kaovad üha enam ka stereotüüpe väi-
detavalt kinnitavad näited.

Tõepoolest, moetööstuses ja Hol-
lywoodis on geisid statistiliselt rohkem 
kui muudel elualadel, ent need on ol-
nud ka ajalooliselt liberaalsed elukut-
sed, kus homoseksuaalsusest pole am-
mu mingit numbrit tehtud. Ühiskonna 
suhtumise muutudes on kapist välja 
tulnud ka geidest poliitikud, teleank-
rud, sportlased, õppejõud ja ettevõtjad. 
See pole üllatav – igaüks võib endalt 
küsida, kas ta tahaks pigem kapist väl-
ja tulla Luubi «homohüsteeria» lugu 
lugedes või  koos sõpradega «Moodsa 
perekonna» järjekordset osa vaadates.

Ideaalne pole olukord praegugi. 
Isegi heatahtlikud käsitlused sageli 
taastoodavad stereotüüpe, mida võib 
parimal juhul pidada «veidrateks», igal 
juhul aga ebatäpseteks.

Meenutagem, kui Myanmaris, kus 
homoseksuaalsus on kuritegu, korralda-
ti riigi esimene gay pride, siis Eesti suure-
maid uudisteportaale nimetas seda «ho-
motralliks». Sama loogika järgi võiks ka 
laulva revolutsiooni «karnevaliks» ümber 
nimetada – autoritaarse valitsuse vastu 
võitlevad liikumised ju mõlemad.

Mida rohkem kujutatakse geisid ja 

lesbisid meedias kui mitmekülgseid ja 
individuaalseid inimesi, seda kiiremini 
sellised pealkirjad kaovad ning alanda-
vad stereotüüpid asenduvad heatahtli-
ke torgetega, millega koerapidamisraa-
matuid illustreeritakse.

Homohüsteeriast 
«Moodsa perekonnani» ehk 

mida teha gei-stereotüüpidega

Tõde või müüt?

Väide: Geidel on rohkem seksuaalpartne-
reid ning neid ei huvita stabiilsed suhted.
Müüt – Riikides, kus geidel on heteropaa-
ridega sarnased õigused, on nende suh-
ted vähemalt sama stabiilsed kui hetero-
paaridelgi.

ALLIKAS: DARREN SPEDALE, STANFORDI ÜLIKOOL

Väide: Geid on naiselikud mehed, lesbid 
aga mehelikud naised.
Müüt – Maailmas on palju naiselikke he-
teromehi, mehelikke heteronaisi ning see 
kõik käib ka geide kohta. Muide, veel eel-
mise sajandi alguses oli roosa mehelik värv.
ALLIKAS: ANNE FAUSTO-STERLING, BROWNI ÜLIKOOL

Väide: Geid töötavad ülekaalukalt moe-
tööstuses, filmi- ja teatrialadel, kokan-
duses jt «naiselikel» elualadel.
Osaliselt tõde – Liberaalsetel ja kunstiga 
seotud elualadel tegutseb tõepoolest sta-
tistiliselt rohkem LGBT-inimesi. Küsimus 
pole aga «naiselikkuses» või «mehelik-
kuses», vaid selles, et need alad on aja-
looliselt olnud liberaalsemad ning suhtu-
nud LGBT-orientatsiooni heatahtlikumalt.

ALLIKAS: ESTHER ROTHBLUM, VERMONTI ÜLIKOOL

Väide: Geide kätte ei tohi lapsi usaldada 
– lapsed muutuvad sellest geiks, neid kiu-
satakse koolis või juhtub nendega mida-
gi veelgi hullemat.
Müüt – Kõige paremini kasvavad lapsed 
kahe pühendunud vanemaga perekon-
nas, vanemate sugu pole selle juures 
määrav. Lastepilastamisel ja homosek-
suaalsusel ei ole mingit seost.

ALLIKAS: GREGORY HEREK, 

CALIFORNIA ÜLIKOOL DAVISES

«Moodne perekond» on Ameerika komöödiaseriaal, mille keskmes on üks 
suur äärelinnas elav tänapäevane perekond. Suur pere moodustub kol-
mest väiksemast, sari on üles võetud dokumentaalses võtmes ning uurib 
satiiriliselt nende kolme pere igapäevaelu ja katsumusi.
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Demokraat Barney Frank 
on üks võimukamaid 
geipoliitikuid Ameerika 
ajaloos. Ta oli mees, kes 
sehkendas Barack Oba-

ma valimiskampaania kulissides ning 
aitas mehe võimule.

Ometi pidi 90ndatel just tema na-
pilt kogu oma poliitilise karjääri kao-
tama, sest tuli ilmsiks Franki tiivarip-
sutus meesprostituudi Steve Gobie’ga. 
Õigupoolest polnudki tegu niivõrd 
tiivaripsutuse, kuivõrd pikema seks-
suhtega, mis päädis kahjuks inetult.

Asi polekski ehk nii suure kella 
külge läinud, kui poleks välja tulnud 
see, et Gobie, kes oli end sisse sead-
nud Barney Franki eramus, jätkas po-
liitiku majas tasuliste seksiteenuste 
pakkumist.

Kui poliitik asjast aimu sai, heitis 
ta kallima kõhklematult majast välja. 
Barney aga ei kaotanud pead. Ta ra-
putas kõmuväljaannete räpase tuha 
oma pintsakuõlgadelt ning jätkas 
vaikselt ülespoole rühkimist poliitika 
käänulistel ja mitte vähem räpastel 
teedel.

Muide, Obama tegi mõne aja eest 
avalduse, milles teatas, et pooldab 
geiabielusid. Ehk on siingi omad mõ-
jutused Barney Frankil?

Teine Ameerikat sügavalt raputa-
nud skandaal lõi lõõmama 2005. aas-
tal, kui seni laitmatu reputatsiooniga 
evangelistist usumehe, New Life’i ki-
riku looja Ted Haggardi salajane elu 
lagedale tuli. Mees, kes seni kõvahääl-
selt geiabielusid ning narkootikumi-
de tarbimist materdas, jäi vahele 
Mike Jonesi nimelise meesprostituu-
di teenuste ning metamfetamiini ka-
sutamisega. Täislaks! Ja võite vaid et-
te kujutada, kuidas sellise asja ilm-
sikstulek tema talendi austajaile ning 
jumalasulasele endale mõjus.

Kui alguses lükkas Haggard kõik 
süüdistused ümber, siis hiljem kinni-
tas ta tehtut ning tundis toimunu pä-
rast suurt häbi. Ta pakkis oma asjad 
ning kolis Coloradost minema.

2009. aastal astus Oprah’ jutusaa-
tes üles Tedi naine, kes juhtunut läbi 
oma silmade kirjeldas. Mõistagi oli ta 
oma abikaasa ümber toimunu ning 
enda tunded selleks hetkeks raama-
tuks kirjutanud ning sellest sai tõeli-
ne bestseller.

Haggard nimetas end «esmaklas-
siliseks luuseriks» ning tunnistas, et 
plaanis ka korduvalt enesetappu. Piin-
likust intsidendist aitas mehe välja ju-
mal ja tema ennastsalgava abikaasa 
armastus.

Ilmselt poleks Haggardiga juhtu-
nu nii suurt furoori tekitanud, kui te-
gu poleks olnud kõvahäälselt geisuh-
teid kritiseerinud usumehega …
Peaaegu president
Iirimaa poliitik David Norris pole oma 
orientatsiooni kunagi varjanud. Tema 
presidendiks kandideerimise plaanile 
tõmbas kriipsu peale aga hoopiski üks 
tema kunagine sekspartner.

Nagu enne suuri poliitilisi ülesas-
tumisi ikka, ujus ka sel korral vahetult 
enne Norrise kampaania algust pin-
nale minevikuseik – Davidi ekskallim, 
rahuaktivist Ezra Yizhak Nawi mõis-
teti 1992. aastal süüdi 15aastase Pa-
lestiina poisi vägistamises.

Ehkki Norris oli poliitikuna süga-
valt austatud ja armastatud mees, ot-
sustas ta presidendiks kandideerimi-
sest loobuda. Enne skandaali lahvata-

mist usuti, et just David võib olla esi-
mene president Euroopas, kes oma 
orientatsiooni saja vatiteki all ei peida.

Kipub olema kahjuks ikka nii, et 
vastassugu kummardavate poliitiku-
te põli on helgem, nende ohtrad ar-
museiklused kergemini andestatavad 
ning siresäärsete kaunitaride saatjas-
kond pigem tõstab kui kahandab mai-
net ...
Võitlus ja salaelu
Muide, kummalisel kombel üritavad 
paljud poliitikud rajude homovastas-
te avaldustega loorbereid noppida. 
Valgevene president Alexander Luka-
šenka teatas ühes hiljutises interv-
juus, et parem on olla diktaator kui 
gei, viidates sellega Saksa välisminist-
rile Guido Westerwellele.

Olgu kuidas on, kuid kaks aastat 
tagasi pistis Guido oma kallimale, 
spordimänedžer Michael Mronzile 
sõrmuse sõrme ning mehed on õn-
nelikumad ning edukamad kui eales 
varem.

Austria paremäärmuslasest juhi 
Jörg Haideri elu nii roosiliselt ei õitse-
nud. Mehe armusuhted teiste mees-
tega tulid ilmsiks alles pärast ta sur-
ma. Siis selgus ka tõsiasi, et oma elu 
viimased tunnid veetis ta homobaaris.

Haider, kes oli truu abielumees 
ning oma tegelikku seksuaalset suun-
dumust kunagi avalikult ei tunnista-
nud, armastas end teadjamate sõnul 
ümbritseda blondide noorte meestega.

Kahe lapse isa hukkus liiklusõnne-
tuses. Ta kihutas alas, kus lubatud sõi-
dukiiruseks 70 kilomeetrit tunnis, 
142-kilomeetrise tunnikiirusega. Mis 
mõtetega mees, kelle verest 1,8-promil-
line joove tuvastati, teel kihutas, me ei 
tea. Mida Jörg, kes iseennast enese ja 
teiste eest aastakümneid varjas, tegeli-
kult sisimas tundis, ei tea me samuti.
Seksuaalsus ja poliitika
Kuid tänu homoseksuaalsusele on ka 
Oscareid võidetud – poliitik Harvey 
Milki elul põhinev linateos näitas 
ehedalt ühe mehe, kes end avalikult 
homoseksuaalseks tunnistas, elu 
päikselisemat ning pilvisemat poolt. 
Näitas võitlust selle eest, kes sa tege-
likult oma südames oled.

Igatahes pistis režissöör Gus Van 
Sant loo ekraniseeringu eest taskusse 
kaks kuldmehikest ning tõi ühe enda 
ja maailma ees ausa, vähemuste õi-
guste eest võitleja eluloo ka nendeni, 
kes nime Milk varem kuulnudki pol-
nud.

Nii irooniline kui see ka pole, jõu-
dis film ekraanile just sellel sügisel, 
mil California valitsus vajalikke pabe-
reid lauanurgale sättis ning homoabi-
elusid keelustama valmistus ...

Islandi lesbist peaminister Jóhan-
na Sigurðardóttir oli aga hoopiski üks 
neist, kes kohe, kui tema kodumaal 
samasooliste abielusid lubav seadus 
jõustus, oma kauaaegsele elukaasla-
sele, kirjanik Jónína Leósdóttirile sõr-
muse sõrme libistas.

60ndates eluaastates naine oli sel-
leks ajaks küll kasutanud võimalust 
sõlmida oma armsamaga tsiviilpart-
nerluslepe, kuid et seda ametlikuks 
abieluks ei peetud, otsustas ta oma 
armastust sügavamalt kinnitada.

Jóhanna poliitiline karjäär pole 
orientatsiooni tõttu kordagi kõikunud. 
Island on õnnelik, et neil on tark, intel-
ligentne ja avara mõttemaailmaga pea-
minister. See maa on küll pisike, kuid 
mõttemaailmalt suurem kui nii mõnigi 
suurriik. Islandil on põhjust uhke olla.

KARJÄÄR JA ELU: «...tuli kapist välja», «... avalikustas 
oma orientatsiooni», «... tõi kallima rahva ette» – 

selliste pealkirjadega lugusid ilmub kõikjal maailmas 
pea iga päev. Mõistagi käib punktide kohale mõne 
tuntud inimese nimi. Kui keeruline on «kapist välja 

tulnud» inimesel, kes seni oma tööde ja tegemistega 
hiilgavalt silma paistnud, sama veenvalt jätkata?

Tipp-poliitikud – saladused, 
võim ja võitlus vähemuste 

õiguste eest
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Täname: Robert Biedron, 
Kelly Grossthal, Heidi 
Hautala, Marianne Meiorg, 
Mari Kodres, Rain Kooli, 
Kristel Kossar, Kari Käsper, 
Mariann Lambing, Ivan 
Lavrentjev, Rait Maruste, 
Iivi Anna Masso, Märt 
Miljan, Eiki Nestor, Imbi 
Paju, Manona Paris, Kristin 
Rammus, Reet Roos, Rita 
Ruut, Egert Rünne, Kadri 
Simm, Kadri Simson, Helen 
Talalaev, Aro Velmet, 
Aimar Ventsel, Christian 
Veske, Kadi Viik, Kaspars 
Zalitis
Seda väljaannet toetatakse Euroopa 
Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaar-
suse programmi PROGRESS (2007-
2013) raames. 

Programmi rakendab Euroopa Ko-
misjon. Programm loodi selleks, et 
toetada rahaliselt Euroopa Liidu ees-
märkide rakendamist tööhõive ja sot-
siaalse solidaarsuse valdkonnas ning 
aidata seeläbi kaasa Euroopa 2020 
strateegia eesmärkide saavutamise-
le nendes valdkondades. 

Seitsmeaastane programm on suu-
natud kõikidele huvirühmadele, kes 
aitavad välja töötada asjakohaseid ja 
tõhusaid õigusakte ning kujundada 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat Euroo-
pa Liidu 27 liikmesriigis, EFTA-EEA 
riikides ning ELi kandidaatriikides ja 
potentsiaalsetes kandidaatriikides. 

Täiendav teave: 
http://ec.europa.eu/progress

Nemad räägivad, sest kõik ei julge

Täname:

FRANÇOIS HOLLANDE 
PRANTSUSMAA PRESIDENT

Valimislubadus: «Abielu ja lapsendamise õigu-
se andmine samasoolistele peredele.»

GEORGE CLOONEY 
USA NÄITLEJA

«Olen alati rõhutanud, et iga kord, kui me ole-
me seisnud vastu võrdõiguslikkusele, oleme 
olnud ajaloo valel poolel.»

MILEY CYRUS
POPLAULJA 
«Armastus on võrdne kõigile.» 

LIINA VAHTER 
NÄITLEJA

«Ma leian, et igaühe õigus on tunda armastust 
ja austust olenemata sellest, kes on tema kõi-
ge lähedasemad inimesed.»

EMINEM 
USA RÄPPAR

«Ma arvan, et kui kaks inimest armastavad 
teineteist, siis mida kuradit? Igaühel peaks 
olema võimalus olla võrdselt õnnetu – kui nad 
tahavad.»

JANEK LUTS
EESTI EKSPRESSI PEATOIMETAJA

«Suhtumist homodesse saab parandada ainult 
ühel viisil: Eesti homoseksuaalsed tipp-poliiti-
kud, ettevõtjad ja meediategelased, tulge ka-
pist välja! Pole kellegagi midagi hullu juhtu-
nud, kes seda teinud on.»

JAY-Z 
USA RÄPPAR

«See, mida inimesed oma kodudes teevad, on 
nende endi asi ja igaüks võib armastada seda, 
keda soovib.»

MÄRT AGU
KOREOGRAAF 

Inimestele meeldivad erinevad asjad. Mõni 
saab rahulduse mehega olles, mõni saab rahul-
duse naisega olles. Kui inimesed sobivad oma-
vahel, siis pole suhtlemist mõtet varjata.

Väljaande sisu ei pruugi kattuda 
Euroopa Komisjoni ja 
Sotsiaalministeeriumi seisukohtadega.

Baltic Pride 2012 toimub Läti pealinnas Riias 30. maist 2. juunini
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Lesbi, gei, bi 
või trans-
sooline!  
Osale 
Euroopa 
LGBT 
uuringus! 

http://lgbtsurvey.eu 
 

 

Euroopa LGBT uuring kogub Teie kui lesbi, gei, 

biseksuaali või transsoolise inimese kogemusi, kui 

olete üle 18-aastane ja elate Euroopa Liidus või 

Horvaatias. Uuringu viib läbi Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Amet. See on täielikult anonüümne ja 

täitmiseks saadaval internetis ainult 2012. aasta 

juuni lõpuni.  
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