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Eessõna
Naisajateenija ja naisohvitser peavad Eestis muutuma erandist tavapäraseks nähtuseks. Tänapäeva
kõrgtehnoloogilises riigikaitses ei ole mingit põhjust soo alusel inimeste vahel vahet teha ja arvata,
et riigikaitse on vaid meeste töö. Paljude meile eeskujuks olevate riikide näitel teame, et naised
on sama head ja väärtuslikud riigikaitsesse panustajad kui mehed. Mulle meenub alati vestlus
Norra kaitseministri Ine Soreidega, mille käigus minu toonane kolleeg ütles, et Norra jaoks pole
vahet, kas mundri sees on mees- või naissoost isik. Tähtis on, mida mundri sees olev inimene teha
oskab. Eestil on selles küsimuses kahtlemata palju arenguruumi. Muuhulgas vajavad muutmist
meie ühiskonnas levinud hoiakud, mis naiste osalust ei soosi. See on ka põhjus, miks peame selle
teemaga läbimõeldult ja süsteemselt tegelema. Esimesed sammud on astutud, naised saavad
ajateenistusse asuda vabatahtlikult alates 2013. aastast. Kaitseministrina kaotasin ära kõik piirangud
naiste osalemiseks ajateenistuse ajal väljaõpet pakkuvates väeosades. Samuti kolmekordistasin
iga-aastast naiste värbamise piirmäära varasemalt 30lt 108ni. See ei tohiks kindlasti jääda laeks,
peame selle eesmärgi täitma ja siis samm-sammult edasi liikuma. Meie praegu kehtiva 10-aastase
kaitseväe arengukava eesmärk on ajateenistuse ja tegevväelaste arvu suurendamine: 2017.–2026.
aastal suureneb ajateenistujate arv 3200 pealt 4000 peale. Selle kava elluviimiseks peame loobuma
senisest sugudepõhisest lähenemisest. Pakun ka, et Eestis on liiga vähe inimesi, et jätta pool meist
välja riigikaitse arendamisest ja selles aktiivselt osalemisest. Peame endi hulgast üles leidma kõige
motiveeritumad inimesed ning nad välja õpetama ja varustama. Pole mingit ratsionaalset alust
arvata, et nende hulgas poleks tänasest oluliselt rohkem naisi. Uuringud näitavad, et ühiskonna
hoiakud selles küsimuses muutuvad soosivamaks, ja eriti teeb rõõmu, et naiste suuremat kaasamist
toetavad kõige aktiivsemalt just praegused kaitseväelased. Tänan RKKd ja Kaitseministeeriumi selle
teemaga tegelemise eest!
Hannes HANSO
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees
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Tänusõnad
Kõigepealt tuleb tänada kõiki ankeetküsitluses osalenuid. Tegevväelased näitasid oma rohkete
kommentaaridega, et käsitletavad teemad lähevad neile korda, ning kinnitasid sellega, et antud
valdkonna uurimine on oluline.
Suureks abiks oli küsitluse tehnilise lahenduse osas Kaitseväe peastaabi ressursihalduse tarkvara
tugimeeskond ning nimeliselt täname siinkohal vanemveebel Meelis Morelli, tänu kellele toimis
ankeedi veebipõhine lahendus ning vastajate poolt sisestatud töötlemiskõlbulikud andmed jõudsid
õigesse kohta.
Samuti täname kõiki neid uurijaid, kellele on naisküsimus oluline ning kes aitasid uuringus fookust
sättida. Eelkõige peame siin silmas Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse kolleege.
Aitäh.
Kindlasti ei tohi siinkohal tänamast unustada Rootsi Välisministeeriumi, kelle grandi abil see trükis on
ilmavalgust näinud. Asjassepuutuvat administratiivset ja organisatoorset tööd on aidanud korraldada
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, keda tuleb siinkohal samuti hea sõnaga meeles pidada.

Autorist
Andres Siplane on oma karjääri jooksul töötanud sotsiaalhoolekande ja sotsiaalpoliitika valdkonnas
nii kohaliku omavalitsuse, riigi kui ka akadeemilisel tasandil. Aastatel 2011 kuni 2014 oli ta Kaitseväe
Tugikeskuse juhataja ning alates 2014. aastast on töötanud kaitseministeeriumis sotsiaalvaldkonna
nõuniku ametikohal. Ta on omandanud bakalaureuse ja magistrikraadi sotsiaaltöö erialal Tallinna
Ülikoolis.
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Lühikokkuvõte
Eesti Kaitseväes on naissoost isikud teeninud selle taasloomisest alates. NATO liikmesriigid pidasid
oma esimese naisteteemalise konverentsi Kopenhaagenis juba aastal 1961 ning võtsid „Võrdsete
võimaluste ning mitmekesisuse poliitika“ vastu aastal 2003.1 Alates 2013. aastast võtab Kaitsevägi
vastu ka naissoost vabatahtlikke ajateenijaid. Kõigi nende arengute ja ka ühiskonna arengu koosmõjul
pööratakse Eestiski sellele valdkonnale järjest rohkem tähelepanu.
Seoses naiste teenimisega Eesti Kaitseväes otsustasime läbi viia uuringu, et kaardistada olukorda ning
hoiakuid ja koguda mõtteid tulevikuarenguteks. Uurimismeetodiks oli ankeetküsitlus ning valimiks
kõik hetkel teenivad tegevväelased sõltumata soost, auastmest või väeliigist. Kuna Kaitseministeerium
on juba üle kümne aasta korraldanud ka avaliku arvamuse uuringuid riigikaitse teemadel, sealhulgas
naiste teenimise kohta Kaitseväes, siis oli siinkohal võimalik võrrelda tegevväelaste ja ühiskonna
arvamusi.
Põhilise uurimistulemusena tuleb välja tuua, et tegevväelased suhtuvad naiste sõjaväelisesse
karjääri palju soosivamalt kui ühiskond tervikuna. Kui ühiskonnas kaldutakse hindama, et naiste koht
ei ole ikkagi Kaitseväes, naised ei sobi kõigile ametikohtadele või et naiste koht peaks olema tagalas,
siis tegevväelaste seas leidus taoliste seisukohtade toetajaid oluliselt vähem. Eriti resoluutselt olid
selliste seisukohtade vastu loomulikult naissoost tegevväelased. Samas on aga ka näiteks ühiskonnas
silmatorkavalt kõrge toetus naiste vabatahtlikule ajateenistusele.
Kuna andsime vastajatele võimalusi ka lahtiste vastustega oma seisukohta selgitada, siis sellest
kujunes omaette diskussiooniväli, kus arutati selle üle, kas naised saavad meestega võrdselt hästi
hakkama või mitte. Loomulikult oli esindatud seisukoht, et naised ei ole tõepoolest meestega
füüsiliselt võrdsed ega suuda näiteks rännakutel sama hästi vastu pidada. Samas aga toodi esile
seda, et naiste motivatsioon on oluliselt kõrgem ning see kompenseerib füüsilisi puudujääke. Ning
iseenesest mõistetavalt esitasid respondendid paljukordselt seda arvamust, et sugu pole kokkuvõttes
oluline ning tähtsamad on professionaalsus, suhtumine ja töökus.
Uurisime ka naistegevväelaste seniseid töökogemusi. Reeglina öeldi, et seoses oma karjäärivalikuga
on kogetud palju positiivset nii Kaitseväe sees kui ka ühiskonnas laiemalt. Sellegipoolest on
tajutud soopõhiselt ka tööalaseid probleeme – sootunnuse tõttu ebavõrdse kohtlemise tajumine
oli ootuspäraselt meeste ja naiste seas erinev. Ilmnes pöördvõrdeline efekt – 2/3 meestest pole
täheldanud naiste ebavõrdset kohtlemist ning 2/3 naistest on seda täheldanud.
Tegevväelased pooldasid mõne üksiku erandiga naiste suuremat kaasamist Kaitseväkke. Sellega
seoses tuleb loomulikult Kaitseväel areneda nii infrastruktuuri, varustuse kui ka reeglistiku osas,
kuid nagu uuritavate vastustest ilmneb, on valmidus selleks olemas.

1. Anja Ebnöther and Aiko Holvikivi, Factsheet on NATO Documents and Initiatives on Gender and Security (Geneva: DCAF & Partnership
for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2015), https://pfp-consortium.org/index.php/item/
download/81_982a71cc6212821e5cbd6771b94ad7d6 (viimati külastatud 06.09.2017).
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20 protsendini.4 Pisut ette rutates võib
prognoosida, et seda sihtarvu ei suudeta ilmselt
saavutada, sest see on praegu 9 protsendi
piirimail (ka Eestis on tegevteenistujate seas
naisi pisut üle 9%, NATO keskmine on 10,8%5).

Sissejuhatus
2017. aastal kaitseministri poolt heakskiidetud
poliitika naiste kaitseväeteenistuses osalemise
võimaluste suurendamiseks näeb oma
eesmärgina ette julgustada naisi senisest enam
osalema kaitseväeteenistuses ja seeläbi tagada
Kaitseväele laiem värbamisväli (ingl k talent
pool).2
Poliitika meetmetena nähakse ette erinevaid
teavitus- ning organisatoorseid tegevusi, mis
seisnevad nii olmekeskkonna parandamises
kui naistel teenimise võimaldamises kõigis
reservüksusi ettevalmistavates väeosades,
samuti eriala määramisel meestega võrdset
kohtlemist ning valdkonnas toimuva uurimist ja
tagasisidestamist.
Vältimaks vääritimõistmist on oluline rõhutada,
et poliitika ei sea eesmärgiks tegevteenistujatest
naiste osakaalu tõstmist teatud sihtarvuni, vaid
eesmärk on naistele, kes soovivad riigikaitsesse
panustada,
see paremini kättesaadavaks
teha. Samas näitab kavatsust naiste osakaalu
suurendada fakt, et maksimaalne kavandatud
naissoost ajateenijate arv on tõusnud 2015.
aasta 24-lt 2018. aastal 108-ni.3
Võrdlusena võib osutada Norra kogemusele,
kus 1985. aastal tõdeti, et teenistuses olevate
naiste osakaal 1,2% on liiga väike, ning seati
eesmärk etapikaupa seda näitajat suurendada.
2006. aasta nn valge paber seadis eesmärgiks
suurendada 2020. aastaks naiste osakaal
Kaitseministeerium, Poliitika naiste kaitseväeteenistuses
osalemise võimaluste suurendamiseks (Tallinn, 2017).
3. "2015. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt
2016. ja 2017. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise
tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate
väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning
ajateenistuse kestus", Riigi Teataja, RT I, 08.08.2014, 15,
https://www.riigiteataja.ee/akt/108082014015 (viimati
külastatud 06.09.2017); "2018. aasta kutsealuste ja naissoost
isikute ning osaliselt 2020. aasta kutsealuste ajateenistusse
asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate
väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste ahel ning
ajateenistuse kestus", Riigi Teataja, RT I, 19.10.2016, 8,
https://www.riigiteataja.ee/akt/119102016008 (viimati
külastatud 06.09.2017).
2.

Norras defineeriti selgelt ka eesmärk,
miks teenistuses olevate naiste osakaalu
soovitatakse suurendada. Selle lähtekohaks
on tõdemus, et meeste ja naiste prioriteedid,
väärtused, huvid ja kogemused on erinevad.
Naiste suurema kaasamise eesmärk Norras on
seega importida uusi arusaamu, perspektiive
ja lahendusi, mis suurendavad organisatsiooni
efektiivsust ja produktiivsust.6
Austraalia relvajõududes on samuti ette
võetud mitmeid meetmeid naiste suuremaks
kaasamiseks, sealhulgas ka kvoodisüsteem. Ka
Austraalias seatakse naiste suurema kaasamise
eesmärgiks
suurendada
värbamisvälja
ning tagada ühiskonna parem esindatus
relvajõududes. Samuti pööratakse erilist
tähelepanu sellele, et saavutada naiste suurem
osakaal kõrgematel juhtimistasanditel, sest see
suurendab organisatsiooni võimekust ja toob
otsustustasandile ideede paljususe.7 Austraalia
relvajõududes on naiste kaasamisel seatud
õhujõududes ja mereväes sihtarvuks 25% ning
maaväes 15% saavutamine aastaks 2023.
Iiri Kaitseväe nn valge paber seab samuti
muuhulgas eesmärgiks naiste osakaalu
suurendamise ning põhjendab seda vajadusega
tuua
rahuvalvesse
ja
konfliktijärgsete
olukordade haldamisse rohkem mõistmist
sõjakogemusega kohalike naiste vajaduste
ja kogemuste suhtes.8 Kuigi valge paber
seda eraldi välja ei too, on Iiri kaitseminister
4. Norwegian Ministry of Defence, Okt rekruttering av kvinner
til Forsvaret [On recruitment of women to the Armed Forces]
(Oslo, 2016), White Paper no 36.
5. NATO, Summary of the National Reports of NATO Member
and Partner Nations to the NATO Committee on Gender
Perspectives (Brussels, 2015), https://www.nato.int/nato_
static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_01/20170113_2015_
NCGP_National_Reports_Summary.pdf (viimati külastatud
06.09.2017).
6. Frank Steder Brundtland, “The way forward towards
increased diversity and a greater proportion of women in the
Norwegian Armed Forces” in Military Women – The Achilles
Heel in Defence Politics? ed. Frank Brundtland Steder (Oslo:
Abstrakt, 2015), 265–281.
7. Department of Defence, Women in the ADF Report 2013-2014
(Canberra, 2014), Defence People Group, www.defence.
gov.au/Publications/WomenintheADFReport.pdf (viimati
külastatud 06.09.2017).
8. Ministry of Defence, White Paper on Defence (Dublin, 2015),
www.defence.ie/WebSite.nsf/WP2015E (viimati külastatud
06.09.2017).
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seda dokumenti kommenteerides meedias
maininud, et eesmärk on suurendada naiste
osakaalu praeguse 6,5% tasemelt 12%-le.9
Kanada relvajõud on seadnud sihiks tõsta
teenistuses olevate naiste osakaal 25%ni (praegu on see 14%). Naiste suurema
kaasamise eesmärk on tagada parem sooline
tasakaal. Kanada riiklik audiitor on seda plaani
kritiseerinud ja osutanud, et relvajõududel
puudub
selle
sihtarvu
saavutamiseks
konkreetne tegevusstrateegia, sest pelka
kavatsust iga-aastaselt rohkem naisi värvata ei
saa nimetada strateegiaks.10
Ajaloost võib tuua ka näite, kus naiste
kaasamine teenistusse kandis meessoost
võitlejate motiveerimise eesmärki. Nimelt
olid veebruarirevolutsiooni järgse Venemaa
relvajõud kaotamas motivatsiooni sõdimaks
maailmasõjas ning püüdes meestele eeskuju
anda, lubati Maria Botškarjoval moodustada
nn naiste surmapataljon, anti sellele väljaõpe
ning saadeti rindele.11 Tõsi küll, meeste
motiveerimise eesmärk jäi toona saavutamata.
Kahekümnenda sajandi jooksul on naised saanud
enamustes riikides kõikehõlmavad poliitilised
ja kodanikuõigused nagu näiteks valimisõiguse
ja avalikku ametisse kandideerimise õiguse.
Samas on soolise võrdõiguslikkuse, võrdse
kohtlemise ja võrdsete võimaluste tagamine
endiselt üks olulisemaid aspekte kaasaegsetes
demokraatlikes ühiskondades. See diskussioon
on kandunud ka tavapäraselt meeste
pärusmaaks peetud relvajõududesse ning on
tänaste sõjaliste organisatsioonide strateegilise
personalipoliitika üks olulisemaid valdkondi. Kui
tavapäraselt on kardetud, et naiste kaasamine
vähendab sõjalist efektiivsust, siis sellist
kartust on ümber lükkamas järjest suurenev
kogum uuringuid ning paljud riigid on avanud
võimaluse naistele teenida relvajõudude
kõikidel (sh lahingulistel) positsioonidel. Sellele

9. Peter Murtagh, “Defence Forces target ’sporty females’ for
recrutment”, The Irish Times, 14.04.2016, https://www.
irishtimes.com/news/ireland/irish-news/defence-forcestarget-sporty-females-for-recruitment-1.2609691 (viimati
külastatud 06.09.2017).
10. Auditor General of Canada, Canadian Armed Forces
Recruitment and Retention (Ottawa, 2017), http://www.
oag-bvg.gc.ca/internet/English/osh_20170503_e_42206.html
(viimati külastatud 06.09.2017).
11. Helen Rappaport, Caught in a Revolution. Petrograd, Russia
1917 – A World on the Edge (New York: St Martin’s Press,
2017).

vaatamata on naiste osakaal EL ja NATO riikide
relvajõududes veel suhteliselt madal.12
Teenistuses olevate naiste arvu suurendamine
on nii ühiskondlik kui ka poliitiline vajadus, mis
aitab riigi relvajõududel joonduda laiemate
ühiskondlike trendide ja väärtuste süsteemi
järgi, mis omakorda aitab säilitada relvajõudude
legitiimsust. Samuti on see tegelikult ka vahend
viimaks sõjalise organisatsiooni olemasolu
põhiliste eesmärkideni – sõjalise võimekuse
suurendamise ning riigile parema sõjalise
kaitse tagamiseni. Naistele suurema osalemise
võimaldamine avab suurema värbamisvälja
ning võimaldab seega teenistusse pääseda
nendel oskustel ja kompetentsidel, mida
on sõjalise organisatsiooni eesmärkide
saavutamiseks vaja. Naissoost tegevväelaste
kõrge motivatsioon ja professionaalsus avaldab
positiivset mõju ka kogu organisatsiooni
motivatsioonile ja suutlikkusele.13
Põhiline kartus, mis kaasneb naiste kaasamisega,
seisnebki selles, et traditsiooniliselt kardetakse
üldise sõjalise võimekuse langust "nõrgemate
lülide" sissetoomise tõttu.14 Samas osutatakse,
et see kartus baseerub stereotüüpsetel
hegemoonse maskuliinsuse kuvanditel, mis on
ajalooliselt olnud üksüheselt seotud sõjaväes
teenimisega, ning kui naiste osakaal jõuab
15–20 protsendini isikkoosseisu üldarvust,
muutuvad naiskaitseväelased normaalsuseks.15
Sõjanduslikus
mõttes
on
loomulikult
organisatsiooni arengus vaja teha kõike seda,
mis muudab organisatsiooni tõhusamaks, ning
küsimus, kas teatud sihtgruppide osakaalu
suurendamine organisatsiooni isikkoosseisus
seda tõhusust suurendab või vähendab, on
eelkõige teadusliku tõe tuvastamise küsimus.
Siinkohal tuleb arvestada ka seda, et naiste
kaasamine võib küll piltlikult öeldes summaarselt
jalaväes
kaasaskantavate
kilode
arvu
12. NATO, Summary of the National Reports.
13. Frank Brundtland Steder, Annett Stornaes and Kari Stubberud,
“Military Women – The Achilles Heel in Defence Politics?” in
Military Women – The Achilles Heel in Defence Politics? ed.
Frank Brundtland Steder (Oslo: Abstrakt, 2015), 14–52.
14. Marcia Kovitz, “The roots of military masculinity” in Military
masculinities: identity and the state, ed. Paul Higate
(Westport: Praeger Publishers, 2003), 1-14, http://www.
worldcat.org/title/military-masculinities-identity-and-thestate/oclc/50042811 (viimati külastatud 06.09.2017).
15. Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas and Michael Kimmel,
“Something is Working – But Why? Mixed Rooms in the
Norwegian Army”, Nordic Journal of Feminist and Gender
Research, 24 (2016): 151–164, viimati külastatud 06.09.2017,
doi: 10.1080/08038740.2016.1236037.
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vähendada, kuid kui see suurendab ühiskonna
kokkukuuluvustunnet
ning
kaitsetahet
tervikuna, siis tõenäoliselt kaalub see üles mure
kaasaskantavate kilode summa pärast. Seda
enam, olukorras, kus relvajõududes on järjest
enam ametikohti seotud seotud tehnoloogiaga,
mis nõuab spetsiifilisi tehnilisi oskusi, vaimset
vastupidavust ning juhtimisoskusi füüsilise jõu
asemel, on naiste värbamine ja kaasamine tihti
ühtaegu nii funktsionaalselt kui ka sotsiaalselt
otstarbekas.16
Eesti poliitika naiste kaitseväeteenistuses
osalemise
võimaluste
suurendamiseks
läheb sellest diskussioonist mööda ning
lähtub eelkõige eesmärgist anda naissoost
soovijatele senisest parem võimalus tulla
teenima Kaitseväkke, tagada huvilistele info
kättesaadavus
teenimisvõimaluste
kohta
ning Kaitseväe-poolne võimekus naissoost
tegevväelasi
teenistusse
vastu
võtta.
Samas on tõenäoline, et nende tegevuste
tulemusena kasvab muuhulgas ka naiste
osakaal ajateenijate ja tegevteenistujate
seas. Naissoost tegevväelaste motivatsiooni
mõistmine, nende kogemuse hindamine ning
töökeskkonda integreerumisega tegelemine on
vajalikud naiste tulemuslikumaks värbamiseks
ja edukamaks karjääriks Eesti Kaitseväes.
Käesolev tegevväelaste anketeerimisel põhinev
raport heidab valgust paljudele sellega seotud
aspektidele ning annab loodetavasti aluse
paremaks personalipoliitikaks, koolitusteks
ning uuteks lähenemisteks Eesti Kaitseväe
juhtimises.

1. Metoodik a
Eelmises peatükis kirjeldatud arengud on kaasa
toonud vajaduse kaardistada ning paremini
mõista olukorda ja suhtumisi Kaitseväes
seoses naiste teenimisega ning neile selleks
laialdasemate võimaluste loomisega.
Uurimismeetodiks valiti ankeetküsitlus, mis
viidi läbi anonüümselt Kaitseväe-siseses
veebikeskkonnas. Uurimiseesmärgiks oli uurida
tegevväelaste soolisest erinevusest tingitud
kogemusi ja hoiakuid.

16. Ben Barry, “Women in Combat”, Survival, Vol 55, no.
2 (2013): 19-30, viimati külastatud 06.09.2017, doi:
10.1080/00396338.2013.784461.
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Küsitlusankeet keskendus viiele küsimusringile:
•

Kas vastajad pooldavad naiste teenimist
Kaitseväes?

•

Millised
peaksid
olema
teenistustingimused Kaitseväes?

•

Millised kogemused on vastajal seoses
naiste teenimisega Kaitseväes?

•

Milliseid probleeme on tajutud?

•

Millised on vastaja soovitused
temaatika arendamiseks?

naiste

selle

Siinkohal tuleb rõhutada, et küsitlus käsitles
naiste kaasamist Kaitseväkke üldiselt, ei
täpsustatud
hüpoteetiliselt
kaasatavate
naiste auastmeid, väeliike ega erialasid. Mõne
küsimuse puhul täpsustati, et silmas peetakse
ainult naisajateenijaid.
Lisaks ankeedis olnud 43 kinnisele küsimusele
anti vastajatele kaheksal korral võimalus
oma seisukohti ja arvamusi vaba tekstiga
lahti seletada. Respondendid selgitasid ja
põhjendasid oma seisukohti avatud küsimuste
puhul kokku 2808 korral. Vastajate jaoks
olulisemate küsimuste puhul ulatus avatud
vastuse andjate osakaal 2/3 respondentide
üldarvust.
Valim oli kõikne – sihtgrupiks olid kõik Kaitseväe
tegevteenistujad, nii mehed kui naised kõikidest
auastmetest, väeliikidest ja väeosadest.
Ankeetküsitlus oli vastajatele avatud alates
23.03.2017 kuni 16.04.2017. Küsitlusele vastas
kokku 732 tegevväelast, nende seas 123 naist
ning 609 meest. Seega oli vastanute esindatus
24% kogu grupist ning meeste seas vastavalt
23% ning naiste seas 39%.
Silmas pidades ka seda, kuivõrd palju kasutati
võimalust vabas vormis oma seisukohti lahti
seletada, tuleb lugeda teemat tegevväelastele
kordaminevaks ning huvi nendes küsimustes
suureks.
Uuringutulemusi
esitledes
lisame
põhiandmetele ka olulisemad seisukohtade
erinevusi kujundavad tunnused ning selleks on
loomulikult enamasti sootunnus.

2. Vastajate üldised
k ar akteristikud
Joonisel 1 on toodud respondentide
vanusjaotus. Jooniselt nähtub, et suurimas
vanusgrupis (vanuses 31–45) on vastajaid
enam-vähem võrdselt, kuid naiste seas on
suurem osakaal vanemasse vanusgruppi (46–
60) kuulujatel.
Võrreldes respondentide vanust Kaitseväes
tegevteenistuses oleva isikkoosseisu keskmise
vanusega, tuleb täheldada, et noorem
vanusgrupp (18–30) on pisut alaesindatud.
Samas on aga tuvastatud, et näiteks veteranide
grupis on naised keskmisest vanemad just
seetõttu, et nad on enamasti meditsiinitöötajad,
vastava hariduse omandamiseks kulub aega
ning seega sisenevad nad teenistusse keskmiselt
kõrgemas eas kui meestest tegevteenistujad.17
Vastustest
küsimusele
perekondlikust
staatusest selgus, et meeste grupis on hõivatud
suhtega isikute osakaal suurem. Abielus või
püsisuhtes meeste osakaal oli vastajate seas
84% ning naiste osakaal 74% (vt joonis 2).
Esmapilgul võiks arvata, et üksikute naiste
suurem osakaal võiks olla põhjustatud
lesestaatusest vanemas vanusgrupis, kuid nii
see siiski ei ole. Meestega võrreldes madalama
osakaalu abielus või suhtes olevate naiste seas
põhjustab eelkõige keskmine vanusgrupp (31–
45), kelle seas on vallalisi ligi 40%.
Auastmete jaotuse poolest vastanute seas
on võrreldes
Kaitseväe kogukoosseisuga
allohvitseride osakaal pisut alaesindatud ning
ohvitseride osakaal pisut üleesindatud (vt
joonis 3). Samas saab öelda, et selline nihe on
aset leidnud eeskätt meesvastajate tõttu, sest
vastanud naiste auastmete jaotus langeb kokku
kõigi Kaitseväes teenivate naiste auastmete
jaotusega.
Joonisel 4 on toodud vastanute jaotus
omandatud hariduse alusel. Vastanute seas
on alaesindatud kesk- ja põhiharidusega
kaitseväelased. Neid on Kaitseväes kokku
57%, kuid vastanute seas oli sellise haridusega
inimesi vaid 41%.
17. Andres Siplane, Veteranide olukorrast (Tallinn, 2016).
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vastavalt naisi 70% ning mehi 56%.
Vaadeldes vastuseid Kaitseväes teenitud aja
kohta (vt joonis 5) tuleb märkida, et valimis
on pisut üleesindatud pikemat aega teeninud
isikud.
Sellele küsimusele vastates leiab aset
mõningane vääritimõistmine, kuna ilmselt
osa meessoost respondente pole arvestanud
seda, et ka nende ajateenistus arvestatakse
staaži hulka, ning seega on juhtunud, et 11
vastajat arvasid, et nad on teeninud alla
aasta. Tegelikult oli selliseid meessoost isikuid
küsitluse perioodil Kaitseväes kokku vaid 9.
Eeltoodud
andmed
näitavad,
et
ankeetküsitlusele vastanud on keskmistest
tegevteenistujatest pisut vanemad, kõrgema
auastmega, kõrgema haridusega ning kauem
teeninud. Neid tõiku tuleb arvestada ka kogu
ülejäänud andmestikku vaadeldes. Samas
tähendab selline kallutatus seda, et vastajate
seas on pigem kõrgema autoriteediga
sõjaväelased, kes kujundavad ja mõjutavad
ka kõigi nooremate ja madalama auastmega
kaitseväelaste seisukohti.
Nooremate kaitseväelaste väiksem esindatus
küsitlusele vastajate seas võib tähendada seda,
et antud teema läheb neile vähem korda või
et neil oli tehniliselt (nt teenistusülesannete
iseloomu tõttu) keerulisem küsitlusele vastata.

3. Suhtumine
naiste osalemisse
k aitseväeteenistuses

Küsitluses
osalenud
naiste
keskmine
omandatud haridustase on kõrgem nii Kaitseväe
keskmisest kui ka vastanud meeste keskmisest.
Vaid 29% vastanud naistest on kõrgeima
omandatud haridusena märkinud keskharidust.
Põhiharidusega naisi ei olnud valimi seas ühtegi.
Samas oli nii rakendusliku kõrgharidusega
(see tähendab enamasti meditsiiniõe eriala),
bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadiga
vastanud naisi meestest rohkem – summaarselt

Kaitseministeerium on alates 2001. aastast
regulaarselt tellinud avaliku arvamuse uuringuid
riigikaitse teemadel. Alates 2013. aastast
on küsitud ka elanikelt, kas naised võiksid
vabatahtlikkuse alusel ajateenistuses osaleda.
Tol ajal pooldas seda mõtet ligi 2/3 vastajatest
(nt oktoobris 2013 67% ning märtsis 2013 69%).18
18. Saar Poll OÜ, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn, okoober
2013), http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/
files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_
oktoober_2013.pdf (viimati külastatud 06.09.2017); Saar Poll
OÜ, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn, märts 2013), http://
www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/
article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2013.pdf
(viimati külastatud 06.09.2017).
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ajal küsimata suhtumine naiste vabatahtlikusse
ajateenistusse ning seetõttu ei saa me selles
osas pikemat trendi vaadelda.
2017. aasta avaliku arvamuse küsitluses oli
tõusnud ühiskonna toetus naiste vabatahtlikule
ajateenistusele
juba
79
protsendini.20
Kohustuslikku ajateenistust naistele pooldas
vaid 3% ühiskonnast.
Huvitav on märkida, et tegevteenistujate seas
oli toetus naiste vabatahtlikule ajateenistusele
kahe protsendi võrra väiksem kui ühiskonnas
tervikuna – 77%. Selline küsitlustulemus aga
ei tulene mitte tegevteenistujate vastuseisust
naiste ajateenistusele, vaid tõigast, et
tegevteenistujate seas on oluliselt suurem
poolehoid naiste kohuslikule ajateenistusele
(vt joonis 6).
Samas tuleb tähelepanu juhtida, et küsitlusele
vastanud naistegevväelaste seas oli toetus
naiste kohustuslikule ajateenistusele meeste
omast väiksem (vastavalt 11% ja 19%).
Nii Kaitseministeeriumi poolt tellitud avaliku
arvamuse uuringus kui ka käesolevas
tegevväelaste küsitluses esitati vastajatele
seisukoha avaldamiseks ka väide, et naised
pole oma olemuselt sõjapidamiseks sobilikud
ja et riigikaitse peaks jääma meeste alaks. (vt
joonis 7).

Varasematel aastatel küsiti avaliku arvamuse
käest ka suhtumist sellesse, kas ajateenistus
peaks olema naistele kohustuslik. Sellele ideele
oldi valdavalt vastu – 2009. aastal 85% ning
2007. aastal 89% vastanutest.19 Kahjuks jäi tol
19. Tõnis Stamberg, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn: Turuuuringute AS, jaanuar 2009), http://www.kaitseministeerium.
ee/sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_
riigikaitse_jaanuar_2009.pdf (viimati külastatud 06.09.2017);
Tõnis Ormisson, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn: Turuuuringute AS, July 2007), http://www.kaitseministeerium.ee/
sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_
riigikaitse_juuli_2007.pdf ( (viimati külastatud 06.09.2017).

Ühiskonnas tervikuna kaldus sellise väitega
nõustuma või pigem nõustuma kokku 50%
vastajatest. Kõige radikaalsemat vastuseisu
ilmutasid selle väite suhtes tegevteenistuses
olevad naised, kellest 49% ei nõustunud
sellise väitega üldse ning pigem ei nõustunud
24%, kokku seega 73%. Kuna vastajate
seas oli mehi oluliselt rohkem, siis nemad
mõjutasid ka Kaitseväe keskmist sellise väitega
mittenõustujate ja pigem mittenõustujate
osakaalu, milleks kujunes 65% (avaliku
arvamuse uuringus oli mittenõustujate osakaal
kokku 45%).
Küsimusele, kas vastajad soovitaksid oma
tütrele ajateenistust, vastati 39% juhtudest, et
20. Juhan Kivirähk, Avalik arvamus ja riigikaitse (Tallinn: Turuuuringute AS, kevad 2017), http://www.kaitseministeerium.
ee/sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_
ja_riigikaitse_marts_2017.pdf (viimati külastatud 06.09.2017).
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Jah, soovitaksin küll oma tütrele ajateenistust. Kuid aastad on näidanud, et 80%
ajateenijaid tulevad siia valede eesmärkide ja põhjustega. See on välja tulnud nende
käitumisest ja suhtumisest. Kui oma tütar tahaks tulla ajateenistusse, siis selgitaksin
talle olukorda põhjalikult ning laseksin seejärel otsuse uuesti langetada. Naisajateenija
loogiline jätk peaks olema kas sõjakool või lahingukool. Niisama ajaraiskajaid KV ei vaja.
Naine, ohvitser, vanusgrupp 31–45

kindlasti jah ning 40% juhtudest, et pigem jah (vt
joonis 8). Olulisi erinevusi meeste ja naiste vahel
ei ole võimalik välja tuua – kui, siis ainult seda,
et naiste seas soovitas oma tütrele ajateenistust
kindlasti 44% ning meeste seas 39%.
Samas tuleb tähelepanu juhtida sellele, et
need 21% vastajatest, kes ei soovitanud
oma tütrele ajateenistuse läbimist, ei olnud
naiste ajateenistuse kui sellise vastased. Nii
näiteks põhjendas üks naiskaitseväelane oma
seisukohta sellega, et ajateenistus on liiga
leebe, venitatakse päevi õhtusse, väljaõpe ei ole
piisavalt intensiivne ning see on põhjus, miks
ta oma tütrele ajateenistust ei soovita. Kaks
naissoost vastajat selgitasid, et kui ajateenistusel
oleks naisi arvestav programm, siis nad siiski
soovitaksid ajateenistust oma tütrele.
Esitades küsimuse, kas kohustuslik ajateenistus
kõigile Eesti Vabariigi kodanikele soost
sõltumata mõjub positiivselt naiste võrdsele
kohtlemisele ühiskonnas laiemalt, on huvitav
märkida, et naissoost vastajad kalduvad

4. Suhtumine naiste
sooritusvõimesse
Vastates küsimusele, kuidas hindab vastaja
naiste hakkamasaamist ülesannete täitmisel
ajateenistuses võrreldes meestega, oldi
keskmiselt 73% juhtudel seisukohal, et
naisajateenijad saavad ülesannetega sama
hästi hakkama kui mehed.
On huvitav märkida, et naissoost vastajate
seas oli 14% neid, kes arvasid, et naised saavad
meestest paremini hakkama. Samas meeste
seas oli 24% vastajaid, kes hindasid, et naised
saavad meestest halvemini hakkama.
Olulised erinevused ilmnevad, kui vaadelda
lahus
naisajateenijate
juhendamisega
kokkupuutunuid ja mittekokkupuutunuid (vt
joonis 10).

81% meessoost vastajatest (n = 468) oli
naissoost ajateenijate juhendamisega kokku
puutunud ning nende seas
on 22% neid, kes hindavad,
et
naisajateenijad
saavad
Meil on valik, kas mehed kaitsevad riiki ja naisi või mehed ja
meestest kehvemini hakkama.
naised kaitsevad koos riiki. Oma väikese rahvaarvu juures ei
Ilma
vastava
kogemuseta
ole meil paremat valikut.
meeste seas oli see osakaal
30%. Saame järeldada, et
Mees, ohvitser, vanusgrupp 46–60
ilma
vastava
kogemuseta
mehed on selles küsimuses
pessimistlikumad ning reaalse
sellise mõttega pigem mitte või üldse mitte
kogemusega kokkupuutumine suurendab selles
nõustuma (kokku 56% vastajatest). Samas
küsimuses optimismi.
leidsid meessoost tegevteenistujad väikese
enamusega, et see võiks olla meetod võrdse
Vastupidine muster esines aga naisajateenijate
kohtlemise juurutamiseks ühiskonnas – pigem
juhendamisega kokku puutunud naiste puhul.
või täielikult nõustusid selle väitega 52%
Ilma selle kogemuseta naistest uskus 4%, et
meestest (vt joonis 9).
naisajateenijad saavad meestest kehvemini
hakkama, ning selle kogemuse lisandumine
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suurendas selle seisukoha pooldajate osakaalu
naiste seas 10%-ni.
Samas suurendas naisajateenijate juhendamise
kogemuse olemasolu naisvastajate seas ka
nende osakaalu, kes hindasid, et naisajateenijad
saavad meestest paremini hakkama. Kui ilma
selle kogemuseta arvas nii 13% naistest, siis
kogemuse lisandumine kasvatas selle osakaalu
16%-ni. Nende näitajate reliaablusse tuleb siiski
suhtuda teatava mööndusega, sest vaatlusaluste
gruppide suurus oli absoluutarvudes 62 vastajat
ajateenija juhendamise kogemusega ja 48 ilma
selle kogemuseta.
Selgitades oma seisukohti vaba tekstiga,
osutatakse valdavalt sellele, et iga inimene on
erinev ja soopõhiselt läheneda ei saa. Naissoost
ajateenijate puhul rõhutatakse valdavalt
kahte mõtet – esiteks, et füüsiliselt on naised
tõesti paratamatult meestest nõrgemad, ning
teiseks, et naistel on tihti suurem motivatsioon
teenida ning nad kompenseerivad füüsilise
puudujäägi tugevama motivatsiooniga. Välja
toodi ka seisukoht, et naised on tihti meestest
distsiplineeritumad. Juhiti tähelepanu ka
sellele, et üksuse ülem peabki arvestama
isikkoosseisu kui meeskonnaga ning ülesandeid
andes lähtuma individuaalsest võimekusest.
Eespool
osutatud
avaliku
arvamuse
uuringugasaab võrrelda ka vastajate seisukohti
väite suhtes, et rahu ajal võivad naised
meestega võrdselt hakkama saada, kuid sõja
ajal ei tohiks nad lahingüksustes teenida.21 Kui
ühiskonnas tervikuna kaldus seda seisukohta
pooldama 52% vastajatest, siis tegevväelastest
vastajate seas nõustus sellega täielikult või
osaliselt 30% vastajatest, samas oli ühe selle
väitega nõustuja kohta kaks tegevväelast, kes
sellega ei nõustunud (vt joonis 11).
21. Juhan Kivirähk, Avalik arvamus ja riigikaitse.

Ei ole ühtset õiget vastust, kes saab kellest paremini hakkama. Loeb see, kui palju on indiviidid
motiveeritud. Olen kokku puutunud naisajateenijaga, kel pole mittemingisugust motivatsiooni,
sest läks ajateenistusse isa käsul. Ja samas olen kokku puutunud ka naisajateenijaga, kel
polnud küll meestega sama head füüsilist vormi, aga tal oli meeletult palju tahtejõudu,
mistõttu oligi ta teistest pea jagu üle.
Naine, ohvitser, vanusgrupp 18–30
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Osaliselt saavad naised paremini hakkama, sest on
vastutustundlikumad. Rasket füüsilist koormust nõudvate
ülesannete korral tuleb vaadata võimekust iga alluva puhul
eraldi sõltumata soost.
Mees, allohvitser, vanusgrupp 46–60

Tegevväelastest naistest nõustus sellega vaid
25% vastajatest. Samas ilmutasid naissoost
vastajad sellele väitele ka kõige resoluutsemat
vastuseisu – 41% ei nõustunud selle väitega
üldse ning pigem ei nõustunud 28% (seega
avaldas kokku 69% naissoost vastajatest sellele
väitele vastuseisu).
Esitades samasisulise küsimuse pehmemas
vormis ümberpööratuna ehk pakkudes välja

Järgmisel joonisel on toodud
võrdlusena avaliku arvamuse
uuringu ja tegevväelaste
seisukohtade jaotus väite
suhtes, et naised saavad Kaitseväes hakkama
kõikide ülesannetega, kui neile on tagatud
meestega nii võrdsed võimalused kui ka
võrdsed nõudmised.
See joonis kinnitab ka eelneval joonisel toodud
tulemusi, mis näitavad, et tegevväelaste seas
on naiste Kaitseväes hakkamasaamisse uskujaid
ligi 3/4 ning ühiskonnas tervikuna 3/5.

Üldpilt ajateenistuse raames ülesannete täitmise osas on
suhteliselt võrdne. Erineva füüsilise võimekusega mehi on
samamoodi nagu naisi. Nõrga närvikavaga on samuti nii naisi
kui mehi. Kindlasti mängib suurt rolli ka ülesanne. Näiteks,
ma ei kujuta ette, et ma oleks kuulipildur või TT-heitur. Ma ei
kahtle oma laskeoskuses või relvakäsitluses, küll aga võimes
jalgsirännakutel üksusega sammu pidada.
Naine, allohvitser, vanusgrupp 18–30

väite, et suurem osa naistest ja meestest on
võrdselt võimelised osalema riigikaitses (vt
joonis 12), saime ka pisut suurema naiste
osalemist pooldava vastajaskonna.

Tegevväelastest
vastajad
nõustusid selle väitega pigem
või täielikult 74% ulatuses ning
tegevväelastest naised koguni
83% ulatuses.

Huvitav
on
siinjuures
märkida, et avaliku arvamuse
küsitlusele vastanud naised on
keskmisest konservatiivsemad
(ühiskonnas tervikuna oli
väitega
nõustujaid
61%
ning naiste seas 60%) ning
tegevväelastest naised on
keskmisest optimistlikumad
(Kaitseväe
keskmine
nõustumise määr oli 72% ning
tegevväelastest naiste seas oli
vastav näitaja 80%).

5. Arvamused naiste
teenistustingimuste
kohta

Kui eelnevalt vastas avalik arvamus tervikuna,
et 52% naistest ei tohiks sõjaajal lahingüksuses
teenida, siis selle väite puhul nõustus 62%, et
suurem osa naistest ja meestest on võrdselt
võimelised riigikaitses osalema.

Nagu eelnevates peatükkides osutatud, esineb
vastajate hoiakutes sageli viide sellele, et
naised on füüsiliselt nõrgemad, aga samas
ka väga suur rõhuasetus sellele, et naistele ei
peaks seetõttu tegevteenistusse astumisel
takistusi tegema. Sellest võiks
järelduda, et võib-olla peaks
naised teenima Kaitseväes
Naisterahvast ajateenijatel on rohkem tahet kui keskmisel
mingisuguste teiste tingimuste
meessoost ajateenijal. Praegu on minu üksuses parim
alusel. Kui jah, siis milliste?
jalaväejao ülem ainuke naissoost jaoülem.
Mees, allohvitser, vanusgrupp 18–30

Küsimust,
kas
naiste
ajateenistus peaks toimuma
meestega sama programmi
Naised Eesti Kaitseväes
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järgi, sai küsitud nii avaliku arvamuse uuringus
kui ka käesolevas uuringus (vt joonis 14).22
Siinkohal tuleb arvestada, et erialaspetsiifilist
küsimust küsitakse ühel juhul professionaalide
(tegevväelaste) käest ning teisel juhul võhikute
(avaliku arvamuse) käest. Seega küsitakse ühel
juhul eksperthinnangut ning teisel juhul üldist
arvamust asjast, millega kokku pole puututud.
On tõenäoline, et avaliku arvamuse puhul
toimub vastuste jaotumine samadel alustel,
nagu jaguneks vastused küsimusele mõne
muu üldise soolist võrdõiguslikkust ja võrdset
kohtlemist puudutava küsimuse puhul ehk et
see on tingitud väga suurel määral üldisest
kaitseväeteenistuse ning sooküsimuste alasest
teadlikkusest.
Samas erialaga kursis olevate inimeste
seas kaldutakse pooldama seda, et naiste
ajateenistus leiaks aset samadel tingimustel
noormeestega. Tõsi küll, naissoost vastajate
seas on selle seisukoha pooldajaid keskmisest
vähem – terves Kaitseväes on pooldajate
osakaal 73%, kuid Kaitseväes teenivate naiste
seas vaid 65%.
Ka järgmisel joonisel (vt joonis 15) kajastatud
seisukohti naiste soovitusliku positsiooni kohta
küsiti nii avaliku arvamuse kui ka tegevväelaste
käest. Kui ühiskonnas tervikuna pooldas
seisukohta, et naised võiksid teenida kõikides
väeosades ja kõikidel ametikohtadel meestega
võrdselt, 46% vastajatest, siis tegevväelastest
naiste seas ulatus selle väitega nõustujate
osakaal 83%-ni. Samas tuleb silmas pidada,
et alternatiivseks väiteks oli valitud naistele
traditsiooniliste rollide omistamise pooldamine,
mille vastu protesteerimine oligi ootuspärane.
Kõnekas on ka see, et tegevväelastest naiste
seas ei leidunud ühtegi vastajat, kes oleks
jätnud selles küsimuses seisukoha võtmata.
Kuna aega teeninud naised on kurtnud, et
neid määratakse pärast ajateenistust vaid
tagalaüksustesse, siis küsisime tegevväelastelt,
kas nende hinnangul esineb naisajateenija
puhul võrreldes meesajateenijaga sagedamini
eriarvamusi seoses nimetamisega sõjaaja
ametikohale.

22. Juhan Kivirähk, Avalik arvamus ja riigikaitse.
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Naisajateenijatele peaks olema tagatud eraldi pesuja tualettruumid. Magalas peaks võimalusel olema
naisajateenijatele tagatud n-ö privaatne nurk, kus riideid
vahetada jne.
Mees, reakoosseis, vanusgrupp 18–30

Nii ajateenijatega kokkupuutunud kui ka
mittekokkupuutunud tegevväelaste seas on
märkimisväärselt suur osa vastajaid, kes ei oska
selles küsimuses seisukohta võtta (vt joonis 16).
Samas on kõikides vaadeldud gruppides suurem
osa selliseid tegevväelasi, kes ei jaganud sellist
hinnangut. Siiski nägi kõikides gruppides
ligi neljandik vastajatest selles küsimuses
probleemi.
Erinevates
valdkondades
rakendatakse
võrdõiguslikkuse ning võrdsema kohtlemise
tagamiseks tihti teatud sihtgruppidele
kvoote või erinevaid lävendeid. Kvootide
teema on kahtlemata tundlik ning erinevaid
emotsioone tekitav. Sõjalises organisatsioonis

oli siiski kvootide ja alandatud
nõudmiste pooldajaid koguni
25%, vastupidisel seisukohal
olijaid oli 67%.

On oluline rõhutada, et
siinkohal ei pakutud vastajatele
välja konkreetset mudelit
nõuete alandamiseks või
sookvootide rakendamiseks.
Vastajalt
küsiti
eelkõige
põhimõttelist
seisukohta taoliste meetmete osas.
Küsimuse puhul, kas naisajateenijate majutusja muid olmetingimusi peaks korraldama
meestest erinevalt (vt joonis 18), oli naiste seas
valdavaks jaatav seisukoht (55%). Samas on
huvitav märkida, et meeste vastused jagunesid
suhteliselt võrdselt jaatavate ja eitavate
vastuste vahel pooleks ning meeste vastuseid
ei mõjutanud oluliselt ka asjaolu, kas vastaja
ise oli naisajateenijate juhendamisega kokku
puutunud või mitte.

Vastajatele anti siinkohal ka võimalus oma
seisukohta pikemalt lahti seletada. Naistele
erinevate majutus- ja olmetingimuste loomise
pooldajad olid ühel meelel,
et
hügieeniprotseduuride
võimalus
peaks
olema
Naised peaksid elama samas toas meestega, mitte neid
naisajateenijatel
meestest
kuhugi eraldi saatma elama. Samas toas elades on nad
lahutatud.
Arvamused
rohkem kursis rühma puudutava infoga ning ka ühtsustunne
hajusid
magamisaseme
osas
rühma siseselt on suurem. Kui olin ajateenistuses, puutusin
– pooldati nii naistele eraldi
kokku mõlema variandiga ning seepärast arvangi, et koos
nurgakest kasarmus kui eraldi
oma jao või rühmaga elamine on parem variant.
tuba. Samas rõhutati, et teatud
olukordades tuleb niikuinii
Naine, ohvitser, vanusgrupp 18–30
ühes ruumis magada.

on selline küsimusepüstitus arusaadavalt eriti
poleemiline, sest see viib vältimatult järgmise
küsimuseni: kas ka vastane alandab sellisel
juhul nõudmisi osale oma isikkoosseisust ja
rakendab kvoote?
Sellise küsimuseasetuse puhul hajus avalik
arvamus suhteliselt võrdselt erinevate
seisukohtade vahel laiali (vt joonis 17). Kaitseväe
puhul oli sellise lähenemisega nõustujaid või
pigem nõustujaid 14% (vastupidisel seisukohal
olijaid oli 81%). Tegevväelastest naiste seas

Need
vastajad,
kes
ei
pooldanud naisajateenijatele eraldi tingimuste
loomist, tõid põhiliste argumentidena välja
selle, et naiste eraldamisel eraldatakse nad
ka ühisest inforuumist ning see kahjustab
toimimist meeskonnana. Samuti kasutati
argumenti, et kui juba räägitakse võrdsusest,
siis olgu võrdsus kõiges. Teisalt aga olid ka
selle grupi esindajad seisukohal, et pesemisja tualetivõimalused peaksid naisajateenijatel
olema meestest eraldatud.
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6. Naiste kogemused
teenistuses
Joonisel 19 on kümnepallisel skaalal toodud
naissoost vastajate poolt antud hinnang oma
teenistuskogemusele naisena.
1 ehk skaala väikseim arv tähistab vastaja
nõustumist väitega "olen soolise kuuluvuse
tõttu
tegevteenistuses
kogenud
palju
negatiivset" ning arv 10 nõustumist väitega
"soolise kuuluvuse tõttu olen tegevteenistuses
kogenud palju positiivset". Vastuste jaotus on
toodud joonisel absoluutarvuna.
Seda joonist saab tõlgendada kahel viisil –
professionaalses organisatsioonis ei peaks
soolisel kuuluvusel olulist tähtsust olema ja
seega võiksid vastused soovitavalt langeda
keskmiste väärtuste juurde ehk järelikult isikud
pole oma soolise kuuluvuse tõttu kogenud ei
midagi positiivset ega negatiivset. Nii on ka 121st küsimusele vastanud naisest 50 arvanud.
Teine, umbes sama suur grupp vastajaid (n = 56)
valis vastusteks skaala neli kõrgemat väärtust,
mis tähendab, et nad kalduvad hindama, et
on kogenud oma soolise kuuluvuse tõttu palju
positiivset. Seda näitajat võib tõlgendada
ka heakskiidetavalt, kuna vähemusgrupi
integreerimisel organisatsiooni tulebki teataval
määral vähemuse spetsiifikat arvestada.
Kui võiks eeldada, et naistel on sõjaväelisest
karjäärist olulisemad muud väärtused (nt
pere, kodu lapsed), siis jooniselt 20 selgub,
et kaitseväeline karjäär on võrdselt oluline
nii meeste kui naiste jaoks. Mõlemas grupis
peavad seda oluliseks või väga oluliseks kokku
74% vastajatest.
Huvitav on märkida, et seega 24% nii
mees- kui naissoost vastajate jaoks pole
kaitseväeline karjäär oluline. Siinkohal ei oma
määravat rolli auastme tunnus – kõikidest
auastmekategooriatest on sellised isikud
võrdselt esindatud. Samuti ei olnud määravaks
vanus, haridus ega perekonnaseis.
Ainus tunnus, mis mõjutas mõne protsendi
võrra kaitseväelises karjääris edasiliikumise
oluliseks pidamist, oli teenitud aastate arv.
Naised Eesti Kaitseväes

12

Need naised, kelle lähedased suhtuvad
sõjaväelisse karjääri positiivselt, selgitasid, et
Kaitseväge peetakse heaks tööandjaks, riigi
teenimist respekteeritakse, ollakse sellise
karjäärivaliku üle positiivselt üllatunud ja
meeste
rüht
muutub
säärase naisega kohtudes
iseenesest sirgemaks.
Minu perekond on väga uhke minu üle. Kui mu sõbrad mind
kellelegi uuele inimesele tutvustavad, mainivad nad alati ära,
Meeste puhul selgitati
et olen kaitseväelane. Uute inimeste reaktsioon sellele on alati
valdavalt, et lähedased
üpris sarnane – nägu läheb naerule ja silmad lähevad suureks.
tunnevad sellise karjääri
valinud mehe üle uhkust.
Naine, ohvitser, vanusgrupp 18–30
Teine märksõna, mida
sageli kasutati, on „äge“ –
vastajate arvates leiavad
lähedased, et sõjaväeline karjäär on äge. Samuti
seas kaotavad huvi karjääri edenemise vastu nii
rõhutati, et Kaitseväe maine ühiskonnas on hea
naised kui mehed võrdselt.
ja riigikaitselised teemad lähevad inimestele
korda.
Naissoost vastanud tajusid keskmisest enam,
et lähedased ja sõbrad suhtuvad nende
Pöördudes
oma
küsimusega
ainult
teenimisse Kaitseväes pigem hästi või hästi.
naisvastajate poole, küsisime, kas respondent
Naissoost vastajad tajusid taolist suhtumist
on tunnetanud, et teda on töökohal seetõttu
94% juhtudest. Meessoost vastajad tajusid
ebavõrdselt koheldud, et ta on naine. 37%
sellist suhtumist 90% juhtudest. Samas oli
respondentidest vastas, et ta ei ole seda mitte
meeste seas arvestatav hulk vastajaid, kes
kunagi tunnetanud, 50% on seda tajunud
ei osanud öelda, kuidas lähedased ja sõbrad
mõned korrad, suhteliselt sageli 12% ning
suhtuvad nende karjäärivalikusse (8% ehk 47
pidevalt 1%.
vastajat).
Karjääris edasiliikumist kaldusid vähem
oluliseks pidama kauem teeninud vastajagrupid
(kes olid teeninud 11 kuni 20 aastat ja üle 20
aasta). Samas ei esinenud nendes gruppides
soopõhist erinevust – kauem teeninud isikute

Üks naissoost vastaja leidis, et lähedased ja
sõbrad suhtuvad tema karjääri halvasti, ning

Kui eelmine küsimus oli enesekohane, siis
järgmisena küsisime, kas vastaja on üldiselt
märganud,
et
mõnda
naiskolleegi on töökohal
ebavõrdselt
koheldud
Varasemast ajast meenuvad juhtumid, kus õppima või
seetõttu, et ta on naine.
limiteeritud kohtadega välisõppustele saadeti eelistatult mehi,
Sellele küsimusele palusime
kuid näiteks naised said kiiremini kapraliks kui mehed.
vastuseid ka meestelt ning
siinkohal ilmnesid suured
Mees, allohvitser, vanusgrupp 31–45
soopõhised erinevused (vt
joonis 22).
neli arvas, et suhtutakse pigem halvasti (kokku
4%). Meeste seas oli taolise hinnangu andjaid
vastavalt 2 ja 9 (kokku 1%).
Kui andsime vastajatele võimaluse selgitada,
kuidas nad tajuvad lähedaste suhtumist,
siis need naised, kes arvasid, et lähikond
suhtub nende karjäärivalikusse negatiivselt,
kirjeldasid, et lähedaste arvates on Kaitsevägi
maksumaksja raha raiskamine, et sõjaväeline
karjäär ja perekond ei sobi kokku ja et naistel ei
võimaldata Kaitseväes karjääri teha.

Kui meeste seas polnud taolist käitumist
märganud 65% vastajatest, siis naiste seas vaid
38%. Kui meeste seas oli taolist ebavõrdset
kohtlemist märganud 35% vastajatest, siis
naiste seas ulatus see 62%-ni. Seega leidis aset
teatav pöördvõrdeline efekt – 2/3 meestest
pole täheldanud naiste ebavõrdset kohtlemist
ning 2/3 naistest on seda täheldanud. Sealjuures
11% naistest leidis, et selline ebavõrdne
kohtlemine leiab aset suhteliselt sageli.
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Kui eelmisele küsimusele vastas 37% naisi,
et nad ei ole tajunud soolise kuuluvuse tõttu
ebavõrdset kohtlemist, siis selle küsimuse puhul

Antud küsimust vaadeldes tuleb kõigepealt silmas
pidada seda, et professionaalses organisatsioonis
ei peaks sooline aspekt karjääritegemist
mõjutama. Ka selle küsimuse
juures võiks tekkida mõte,
et kui sooline aspekt on
Mul on olnud endal situatsioone, kus saavutasin milleski hea
karjääritegemist positiivselt
tulemuse (paljudest meestest parema) ja öeldakse, et sain selle
mõjutanud, siis võiks ju
tulemuse/hea tagasiside/hea hinde ainult sellepärast, et olen
olukorda
aktsepteerida.
naine. Kuigi tegelikult pingutasin täpselt sama palju või isegi
Paraku kuuluvad sellist
rohkem kui mehed.
seisukohta esindavad naised
samasse gruppi, kes oma
lahtistes vastustes eelmisele
Naine, ohvitser, vanusgrupp 18–30
küsimusele kirjeldasid pigem
negatiivseid kogemusi.
oli selliselt vastajaid 38%. Samas langevad need
kaks vastajate gruppi kokku vaid 3/4 ulatuses –
näiteks osutasid kaks vastajat, kes ise polnud
enda näitel ebavõrdset kohtlemist tunnetanud,
et on näinud seda teiste naiste puhul pidevalt,
ning kümme, et on seda täheldanud mõned
korrad.
Teistpidi vaadeldes leidis 12 naissoost vastajat,
et kuigi nad pole oma naiskolleegide suhtes
ebavõrdset kohtlemist täheldanud, on nad
enda puhul seda mõned korrad kogenud.
Küll aga ei olnud selle grupi seas ühtegi naist,
kes oleks enda puhul tajunud ebavõrdset
kohtlemist pidevalt või suhteliselt sageli.
Kui siinkohal võib lugejal tekkida mõte, et
ebavõrdne kohtlemine võib tähendada
ka tavalisest positiivsemat kohtlemist, siis
kahjuks lükkavad selle ettekujutuse ümber
vastajate avatud vastused. Naissoost vastajad
täpsustavad, et ebavõrdse kohtlemise all peavad
nad silmas naiste alaväärtuslikuks pidamist,
naiste
seisukohtadega
mittearvestamist,
töövälistele üritustele naiste mittekutsumist,
jututeemade vahetamist naiste juuresolekul,
kohustust auastme saavutamiseks palju rohkem
pingutada ning naiste ametialase käitumise või
otsuste pidevat suhestamist sooga.
Järgmise küsimusena soovisime teada saada,
kas sooline aspekt on respondendi tööd ja
karjääritegemist kuidagi mõjutanud. Meessoost
vastajate seas nõustus või kaldus nõustuma
selle väitega 12% vastajatest, kuid naiste seas
oli nõustujaid või pigemini nõustujaid kokku
koguni 44%.

7. Negatiivsetest
kogemustest
Esitasime respondentidele 12 küsimust seoses
võimalike tööalaste soopõhiste negatiivsete
kogemustega.
Saadud
küsitlustulemusi
vaadeldes tuleb arvestada sellega, et
tegemist on meeste poolt domineeritud
organisatsiooniga ning et seega on ühe ja sama
nimetusega kogemus oma olemuselt meeste
ja naiste jaoks reljeefselt erinev. Olulisemad
tulemused toome siinkohal ära eraldi
joonistega ning vähem olulisemad on toodud
peatüki lõpus olevas tabelis.
Kommentaare oma figuuri või välimuse kohta
on kuulnud pooled naissoost vastajatest
(vt joonis 24), meesvastajate seas on sama
kogemuse kandjaid 35%.23 Loomulikult jääb
taoliste andmete puhul lahtiseks küsimus, et
mida see kogemus konkreetselt tähendab,
mis vajaks analüüsimist eraldi kvalitatiivse
uuringuga.
23. Suurbritannia relvajõududes vastas analoogsele küsimusele
jaatavalt 22% meestest ning 39% naistest. Vt.: British Army,
Speak out. Sexual Harassment Report 2015 (London, 2015),
https://www.gov.uk/government/publications/britisharmy-sexual-harassment-report-2015 (viimati külastatud
06.09.2017).
Kui analoogne küsimus esitati USA relvajõududes
täpsustusega, et kas keegi on teie välimuse kohta teinud
seksuaalse sisuga märkusi, siis meeste seas oli vastajaid
2,01% ning naiste seas 8,7%. Vt.: Coreen Farris, Lisa H. Jaycox,
Andrew R. Morral and Tarry L. Schell, “Performance of the
Sexual Harassment and Gender Discrimination Module” in
Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. Military:
Volume 4. Investigations of Potential Bias in Estimates from
the 2014 RAND Military Workplace Study, ed. Andrew R.
Morral, Kristie L. Gore, Terry L. Schell (Santa Monica: Rand
Corporation, 2016), 103-122, https://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR870z6/RAND_
RR870z6.pdf (viimati külastatud 06.09.2017).
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Küsides aga et kas keegi on tööalases olukorras
ilma vajaduseta püüdnud respondenti
puudutada või kallistada (vt joonis 27), vastas
jaatavalt 20% naistest (n=24) ning 5% meestest
(n=29).25
25% naissoost vastajatest (n=31) on kogenud
enda soopõhist halvustamist või seda, et teisi
on sunnitud teda halvustama. Meessoost
vastajate puhul on see osakaal 3% ehk
absoluutarvuna 19 isikut (vt joonis 28).
Järgmises tabelis on toodud osakaaludena ära
muud uurija poolt väljapakutud võimalikud
negatiivsed kogemused ja situatsioonid.
Vaatamata keeldumistele on vihjeid ja
ettepanekuid koosolemiseks ning vaja aja
veetmiseks tehtud 19% naistele. Meeste sellise
kogemusega inimeste osakaal 7%. huvitaval
kombel on kahemõttelisi või seksuaalse
alatooniga nalju räägitud vaid 16% naiste
ning 7% meeste juuresolekul. Võimalik, et
sellist asjaolu tuleb seletada sellega, et taoline
käitumine on liiga tavapärane või et ei häiri
vastajat.

Kui eelmine küsimus oli enesekohane, siis
järgmine joonis kajastab vastajate kogemust
üldistavate soopõhiste märkuste kohta
tööalases situatsioonis üleüldse (vt joonis 25).
Selgub, et 62% naissoost ning 40% meessoost
vastajatest on seda kogenud.
Küsimusele, kas keegi on töö juures või seoses
tööga Kaitseväes teinud teile ettepaneku
seksuaalvahekorda astuda (vt joonis 26), vastas
jaatavalt 9% naistest (n=11) ning 3% meestest
(n=20). 8 naissoost vastajat ehk 7% ei soovinud
sellele küsimusele vastata, eitavalt vastas 104
naissoost respondenti.24
24. Kanada relvajõududes vastas analoogsele küsimusele jaatavalt
0,4% meestest ning 5,6% naistest. 0,9% naistest tunnistas,
et neid on viimase 12 kuu jooksul seksuaalselt rünnatud.
Vt.: Statistics Canada, Sexual misconduct in Canadian Armed
Forces (Ottawa, 2016), http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/161128/dq161128a-eng.htm (viimati külastatud
06.09.2017).
Suurbritannia relvajõududes vastas analoogsele küsimusele
jaatavalt 2% meestest ning 4% naistest. 2% naistest ning
1% meestest kinnitas, et viimase 12 kuu jooksul on neid

seksuaalselt rüõnnatud. Vt. British Army, Speak out. Sexual
Harassment Report 2015.
USA relvajõududes esitati, küsimus, kas keegi on korduvalt
püüdnud luua vastu tahtmist teiega romantilist või
seksuaalset suhet. Meeste seas vastas jaatavalt 0,61% ning
naiste seas 9,02%. Vt.: Coreen Farris et al, “Performance of
the Sexual Harassment and Gender Discrimination Module”.
USA relvajõududes tunnistas 3,6% naistest ja 0,47% meestest,
et neid on viimase 12 kuu jooksul seksuaalselt rünnatud. Vt.:
Bonnie Ghosh-Dastidar, Tarry L. Schell, Andrew R. Morral
and Marc N. Elliott, “The Efficacy of Sampling Weights for
Correcting Nonresponse Bias” in Sexual Assault and Sexual
Harassment in the U.S. Military: Volume 4. Investigations
of Potential Bias in Estimates from the 2014 RAND Military
Workplace Study, ed. Andrew R. Morral, Kristie L. Gore, Terry
L. Schell (Santa Monica: Rand Corporation, 2016), 21-70,
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_
reports/RR800/RR870z6/RAND_RR870z6.pdf (viimati
külastatud 06.09.2017).
25. Kanada relvajõududes vastas analoogsele viimase aasta kohta
jaatavalt 1,1% meestest ning 4% naistest. Terve teenistusaja
kohta vastas jaatavalt 3,4% meestest ja 24% naistest. Vt.:
Statistics Canada, Sexual misconduct in Canadian Armed
Forces 2016.
USA relvajõududes on analoogset küsimust esitades
täpsustades, et puudutatud on privaatseid kehaosasid.
Sellisele küsimusele vastas jaatavalt 4,66% naistest ning
1,41% meestest. Vt.: Lisa H. Jaycox, Andrew R. Morral, Terry
L. Schell, Coreen Farris, “Performance of the Sexual Assault
Survey Module” in Sexual Assault and Sexual Harassment in
the U.S. Military: Volume 4. Investigations of Potential Bias
in Estimates from the 2014 RAND Military Workplace Study,
ed. Andrew R. Morral, Kristie L. Gore, Terry L. Schell (Santa
Monica: Rand Corporation, 2016), 77-92, https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/
RR870z6/RAND_RR870z6.pdf (viimati külastatud 06.09.2017).
Suurbritannia relvajõududes vastas analoogsele küsimusele
jaatavalt 6% meestest ning 12% naistest. Vt.: British Army,
Speak out. Sexual Harassment Report 2015.
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mehed
naised
Kas Teile on tehtud varasemast keeldumisest hoolimata vihjeid või ettepanekuid koosolemiseks
või vaba aja veetmiseks?
ei
90%
75%
jah
7%
19%
ei soovi vastata
4%
7%
26
Kas Teile või Teie juuresolekul on räägitud seksuaalse alatooniga või kahemõttelisi nalju?
ei
90%
78%
jah
7%
16%
ei soovi vastata
3%
7%
Kas Teie ettepanekud või arvamused on teie soost lähtuvalt jäänud tähelepanuta?
ei
95%
65%
jah
2%
27%
ei soovi vastata
3%
8%
Kas Teile on antud Teie töösse mittepuutuvad lisaülesandeid teie soost lähtuvalt (nt mööbli liigutamine, kohvi keetmine)
ei
74%
62%
jah
22%
33%
ei soovi vastata
3%
5%
Kas Teile on keeldutud andmast vastutust või tööülesandeid soost lähtuvalt?
ei
95%
76%
jah
2%
1%
ei soovi vastata
3%
7%

Tabel 1. Kogemus erinevate negatiivsete situatsioonidega.
Küll aga puudutavad ülejäänud küsimused
otseselt igapäevaste tööülesannete elluviimist
ning erialaseid otsuseid - seega sõjalise
organisatsiooni toimimist ja efektiivsust
tervikuna. 27% naisvastajatest on tajunud, et
nende tööalased ettepanekud on jäänud soost
lähtuvalt tähelepanuta. Meenutame, et just
teistsugusest perspektiivist tehtud tööalaste
ettepanekute saamiseks soovivadki norrakad,
iirlased ja austraallased oma kaitseväes naiste
osakaalu suurendada, vt sissejuhatusest).26

Küsides, kas vastaja teab, kelle poole
ebameeldivate juhtumite puhul pöörduda,
vastas 25% mehi (n=152) ning 32% naisi (n=39),
et nad ei tea. Andes võimaluse ka oma mõtteid
jagada, arvasid vastajad, et pöörduksid sellisel
juhul oma ülema, kaplani, psühholoogi või
KV peainspektori poole. Samas täiendas 10
naissoost vastajat, et selles osas on kindlasti
teavitust vaja. Osutati ka sellele, et juhtumitest
ettekandmine ei vii kuhugi ja hoopis raskendab
edasist teenistust.

33% naistest ning 22% meestest on kogenud
neile
tööülesannetesse
mittepuutuvate
soopõhiste lisaülesannete andmist. 17%
naistest väitsid, et neile on keeldutud andmast
vastutust või tööülesandeid soost lähtuvalt.

Need naised, kes teadsid, kelle poole pöörduda,
osutasid, et pöörduksid eelkõige sellisel
juhul oma ülema poole. Arvukalt nimetati
ka KV peainspektorit ja õigusvahemeest.
Samas rõhutati ka seda, et taolises olukorras
kaitseb iga konflikti vahendaja pigem ikkagi
organisatsiooni ja mitte üksikisiku huvi. Paaril
juhul juhiti tähelepanu ka sellele, et selliseid
probleeme lahendab ohvitser ise.

26. Kanada relvajõududes vastas analoogsele küsimusele jaatavalt
75% meestest ja 78% naistest. Vt.: Statistics Canada, Sexual
misconduct in Canadian Armed Forces 2016.
USA relvajõududes vastas analoogsele küsimusele jaatavalt
5,17% meestest ja 13.08% naistest. Vt.: Coreen Farris et
al, “Performance of the Sexual Harassment and Gender
Discrimination Module”.
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Mehed, kes ei teadnud kelle poole
ebameeldivate juhtumite puhul pöörduda
arvasid neljal juhul, et sel teemal oleks vaja
teha teavitustööd. Pigem kalduti esindama
seisukohta, et nad saavad ise selliste
probleemidega hakkama ja kui tõesti on vaja
kuhugi pöörduda, siis pöördutakse oma otsese
ülema poole.
Need meessoost vastajad, kes teadsid, kelle
poole pöörduda, pakkusid kõige arvukamalt,
et pöörduvad oma ülema poole. Samuti pakuti
peainspektorit, õigusvahemeest ja üksuse
veeblit. Samuti rõhutati, et ohvitseridel ei sobi
selliste asjade üle kaebamas käia ning nad
lahendaksid taolised olukorrad ise.

8. Respondentide
soovitused
Andsime vastajatele võimaluse anda vabas
vormis soovitusi, kuidas antud temaatikaga
edasi tegeleda. 41% naissoost ning 39%
meessoost vastajatest ka kasutas seda
võimalust.
Meessoost vastajad soovitasid domineerivalt
suurendada teavitustööd ühiskonnas – nii
meedias, koolides kui ka avalikel üritustel.
Samas rõhutati, et teavitust tuleb teha ka
Kaitseväe sees, sest ka organisatsioonis eneses
peab teadlikkus kõrge olema. Samuti peab
organisatsioon infrastruktuuri ja määrustike
mõttes selleks valmis olema.
Osutati, et naisajateenijate arvu tuleb
suurendada ning see loob baasi tegevväelaste
tekkeks. Rõõmustati selle üle, et naisajateenijate
arv on kasvamas ja et see on õige areng. Oli
ka arvamusi, et naiste ajateenistus tuleks
kohustuslikuks muuta. Teised vastajad aga
arvasid samas, et mingil juhul ei tohiks
kohustuste ja kvootide teed minna. Esindatud
olid ka seisukohad, et naisi ei tohiks üleüldse
Kaitseväkke võtta.
Korduvalt juhiti tähelepanu sellele, et tegelikult
ei saa tegevväelased aru, miks on naiste arvu
vaja suurendada, kuna selline tegevussuund ei
saa olla eesmärk iseenesest, vaid vahend mingi
seni defineerimata eesmärgi saavutamiseks.

Mitmel korral rõhutati, et meditsiiniüksustes on
naisi hädasti juurde vaja. Paaril korral osutati,
et naisi ei saa siiski lahingüksusesse teenima
panna. Ning samas sooviti ka seda, et naistest
võiks moodustada omaette üksused.
Neljal korral osutasid meessoost vastajad, et
alustada tuleks sellest, et kaitseminister peaks
ajateenistuse läbima.
Ka naissoost vastajad nimetasid enim, et
paremaks naiste kaasamiseks on vaja üldist
teavitustööd, mis algaks juba koolides ja
lasteaedades.
Naised osutasid sellele, et paljudel võib
teenistuse ees olla kartus , sest emad tahavad
alati oma lastele kättesaadavad olla.
Rõhutati, et praegune varustus ei ole naistele
sobilik, naised ei soovi välja näha kaltsakatena,
heaks sõduriks olemine ei tähenda pesematust
ja halvastiistuvaid riideid ning et enne naiste
suuremat kaasamist peaks taolised üldised
olmeküsimused ära lahendama.
Korduvalt mainiti, et naiste suuremaks
kaasamiseks tuleb teha tööd meeste, mitte
naistega. Naistel on kartus, et neid ei võeta
organisatsioonis üleüldiste meestekesksete
hoiakute tõttu kuulda.
Kahel korral osutati, et naistele tuleks SBK
teha kohustuslikuks ja et naiste peamiseks
sisenemisteeks Kaitseväkke peab olema
ajateenistus. Soovitati ka füüsilisi nõudeid
naiste jaoks tõsta, et relvajõududesse
siseneksid ainult need, kes saavad vähemasti
samahästi hakkama nagu mehed. Samas arvati
ka, et tegelikult peakski jääma naiste rolliks
teenida tagalas.
Sellise lähenemise vastu aga protesteeris
üks ohvitseri auastmega üle 20 aasta
teeninud vastaja, kes soovitas üle vaadata
väljaõppematerjalid, millest üks illustratiivne
tsitaat väärib siinkohal väljatoomist. Nimelt
kirjeldab väljaõppejuhend "Eesti Kaitseväe
maaväe lahingtegevuse alused“ muuhulgas
ka kaitseväelase maailmapilti kujundavaid
faktoreid. Nende hulgas on ka märksõna
"meestekesksus", mida seletatakse lahti
järgmiselt:
"Suhtlusringi
meestekesksus
Naised Eesti Kaitseväes
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võib mõjutada suhtumist soorollidesse.
Kaitseväes on ka naisterahvaid, aga tavaliselt
töötavad nad toitlustus-, meditsiini-, lao- ja
sideteenistuse valdkondades, jäädes rohkem
n-ö teenindajateks."27
Soovitatakse ka sihipäraselt värvata KVÜÕAsse naiskadette ning rõhutati, et me tahame
kaitseväkke naisi, sest tahame Kaitseväkke
parimat osa ühiskonnast, olgu nendeks siis
mehed või naised. Üks vastaja väljendas oma
seisukohta, mille kohaselt pole niisama mõtet
nalja tegema tulla, aga kui naisel on kindel soov
Kaitseväes teenida, siis sellise naise karjääri
toetatakse alati.

Kokkuvõte
Kuigi antud ankeetküsitluse valimisse sattus
pisut vähem nooremaid, lühema teenistusstaaži
ja madalama haridusega tegevväelasi, oli
küsitluses osalemine siiski väga aktiivne ja
valimi reliaablust tuleb hinnata kõrgeks.
Olulise tähelepanekuna tuleb välja tuua,
et tegevväelaste seas on poolehoid naiste
teenimisele Kaitseväes oluliselt kõrgem kui
ühiskonnas tervikuna. Kui ühiskonnas tervikuna
leidis 16% vastajatest, et naised ei peaks üldse
ajateenistuses osalema, siis tegevväelaste seas
oli sellise arvamuse esindajaid vaid 5%. Samas
leiab nii ühiskonnas tervikuna kui ka Kaitseväes
suurt
poolehoidu
naiste
vabatahtliku
ajateenistuse idee.
Kui ühiskonnas tervikuna kaldus ligi pool
vastajaskonnast nõustuma väidetega, et naised
võiksid Kaitseväes teenida vaid rahuajal või
et naised ei ole sõjapidamiseks sobilikud, siis
tegevväelaste hulgas oli selliseid vastajaid ligi
30%.

ning naissoost ajateenijatele eraldi programmi
alusel väljaõppe korraldamise suhtes.
Huvitav on märkida, et naissoost ajateenijate
juhendamise kogemus suurendab märgatavalt
meessoost tegevväelaste seas seisukohta, et
naised saavad meesajateenijatega võrreldes
sama hästi hakkama.
Enamik naisi leidis, et nad on soolise kuuluvuse
tõttu kogenud Kaitseväes palju positiivset.
Naissoost ja meessoost vastajad pidasid
võrdsel määral oma karjääri oluliseks ning
tajusid valdavalt, et lähedased suhtuvad nende
karjäärivalikusse soosivalt.
Sootunnuse tõttu ebavõrdse kohtlemise
tajumine oli ootuspäraselt meeste ja naiste
seas erinev. Leidis aset teatav pöördvõrdeline
efekt – 2/3 meestest pole täheldanud naiste
ebavõrdset kohtlemist ning 2/3 naistest on seda
täheldanud. Siinkohal tuleb kommenteerida,
et 1/3 naistest pole soopõhist ebavõrdset
kohtlemist enda puhul täheldanud ning sama
suur osaliselt kattuv grupp pole soopõhist
ebavõrdset kohtlemist täheldanud ka teiste
naiskolleegide suhtes.
Negatiivsemate momentidena tuleb veel välja
tuua, et erinevat liiki füüsilisi lähenemiskatseid
on kogenud 10-20% naissoost vastajatest ning
viiendik kuni veerand naissoost vastajatest on
kogenud, et nende erialane kompetents leiab
sootunnuse tõttu alakasutust.
Kui vastajatelt küsiti, kuidas naiste kaasamise
valdkonnas edasi liikuda, siis oli mõlemast
soost vastajate enim antud soovitus seotud
teavitustöö laiendamisega ning üleüldise
teadlikkuse tõstmisega nii laiemas avalikkuses
kui ka tegevteenistujate seas.

Silma hakkas naissoost tegevväelaste keskmisest
resoluutsem vastuseis traditsioonilisi soolisi
stereotüüpe väljendavatele väidetele, näiteks
et naised ei saa meestega võrdselt hakkama või
naistele ei sobi teatud sõjaväelised rollid. Samas
olid naised keskmisest soosivamad kvootide
27. KVÜÕA, Taktika õppetool. Eesti Kaitseväe maaväe
lahingtegevuse alused. Maaväe ohvitseride ja staabitöö
väljaõppejuhend (Tartu, 2010), 14, http://www.ksk.edu.
ee/wp-content/uploads/2011/01/maav2e-taktikalinelahingutegevus_2010.pdf (viimati külastatud 06.09.2017).
Naised Eesti Kaitseväes

18

Naised Eesti Kaitseväes

19

K asutatud kirjandus
“2015. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2016. ja 2017. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise
tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning
ajateenistuse kestus”. Riigi Teataja, RT I, 08.08.2014, 15. https://www.riigiteataja.ee/akt/108082014015.
Viimati külastatud 06.06.2017.
“2018. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2020. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad
ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste ahel ning
ajateenistuse kestus”. Riigi Teataja, RT I, 19.10.2016, 8. https://www.riigiteataja.ee/akt/119102016008.
Viimati külastatud 06.06.2017.
Auditor General of Canada. Canadian Armed Forces Recruitment and Retention. Ottawa, 2017. http://www.oag-bvg.
gc.ca/internet/English/osh_20170503_e_42206.html (viimati külastatud 06.09.2017).
Barry, Ben. “Women in Combat”. Survival, Vol 55, no. 2 (2013): 19-30. Viimati külastatud 06.06.2017. doi:
10.1080/00396338.2013.784461.
British Army, Speak out. Sexual Harassment Report 2015. London, 2015. https://www.gov.uk/government/publications/
british-army-sexual-harassment-report-2015 (viimati külastatud 06.09.2017).
Brundtland Steder, Frank, Annett Stornaes and Kari Stubberud. “Military Women – The Achilles Heel in Defence
Politics?” in Military Women – The Achilles Heel in Defence Politics? Editor Frank Brundtland Steder.
Oslo: Abstrakt, 2015.
Brundtland Steder, Frank. “The way forward towards increased diversity and a greater proportion of women in the
Norwegian Armed Forces” in Military Women – The Achilles Heel in Defence Politics? Edited by Frank
Brundtland Steder. Oslo: Abstrakt, 2015.
Department of Defence. Women in the ADF Report 2013-2014. Defence People Group. Canberra, 2014. www.defence.
gov.au/Publications/WomenintheADFReport.pdf (viimati külastatud 06.09.2017).
Ebnöther, Anja and Aiko Holvikivi. Factsheet on NATO Documents and Initiatives on Gender and Security. Geneva:
DCAF & Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, 2015.
https://pfp-consortium.org/index.php/item/download/81_982a71cc6212821e5cbd6771b94ad7d6.
Viimati külastatud 06.06.2017.
Ellingsen, Dag, Ulla-Britt Lilleaas and Michael Kimmel. “Something is Working – But Why? Mixed Rooms in the
Norwegian Army”. Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24 (2016): 151–164. Viimati
külastatud 06.06.2017. doi: 10.1080/08038740.2016.1236037.
Farris, Coreen, Lisa H. Jaycox, Andrew R. Morral and Tarry L. Schell. “Performance of the Sexual Harassment and
Gender Discrimination Module” in Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. Military: Volume
4. Investigations of Potential Bias in Estimates from the 2014 RAND Military Workplace Study. Edited
by Andrew R. Morral, Kristie L. Gore, Terry L. Schell. Santa Monica: Rand Corporation, 2016. https://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR870z6/RAND_RR870z6.pdf. Viimati
külastatud 06.06.2017.
Ghosh-Dastidar, Bonnie, Tarry L. Schell, Andrew R. Morral and Marc N. Elliott. “The Efficacy of Sampling Weights for
Correcting Nonresponse Bias” in Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. Military: Volume 4.
Investigations of Potential Bias in Estimates from the 2014 RAND Military Workplace Study. Edited by
Andrew R. Morral, Kristie L. Gore, Terry L. Schell. Santa Monica: Rand Corporation, 2016. https://www.
rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR870z6/RAND_RR870z6.pdf. Viimati
külastatud 06.06.2017.
Jaycox, Lisa H., Andrew R. Morral, Terry L. Schell, Coreen Farris. “Performance of the Sexual Assault Survey Module” in
Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. Military: Volume 4. Investigations of Potential Bias in
Estimates from the 2014 RAND Military Workplace Study. Edited by Andrew R. Morral, Kristie L. Gore,
Terry L. Schell. Santa Monica: Rand Corporation, 2016. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
research_reports/RR800/RR870z6/RAND_RR870z6.pdf. Viimati külastatud 06.06.2017.
Kaitseministeerium. Poliitika naiste kaitseväeteenistuses osalemise võimaluste suurendamiseks.Tallinn, 2017.
Kivirähk, Juhan. Avalik arvamus ja riigikaitse. Tallinn: Turu-uuringute AS, kevad 2017. http://www.kaitseministeerium.
ee/sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2017.pdf. Viimati
külastatud 06.06.2017.

Naised Eesti Kaitseväes

20

Kovitz, Marcia. “The roots of military masculinity” in Military masculinities: identity and the state. Edited by Paul Higate.
Westport: Praeger Publishers, 2003. http://www.worldcat.org/title/military-masculinities-identity-andthe-state/oclc/50042811. Viimati külastatud 06.06.2017.
Ministry of Defence. White Paper on Defence. Dublin, 2015. www.defence.ie/WebSite.nsf/WP2015E (viimati külastatud
06.09.2017).
Murtagh, Peter. “Defence Forces target ’sporty females’ for recrutment”. The Irish Times, 14.04.2016. https://
www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/defence-forces-target-sporty-females-forrecruitment-1.2609691. Viimati külastatud 06.06.2017.
NATO. Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the NATO Committee on
Gender Perspectives. Brussels, 2015. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2017_01/20170113_2015_NCGP_National_Reports_Summary.pdf (viimati külastatud 06.09.2017).
Norwegian Ministry of Defence. Okt rekruttering av kvinner til Forsvaret [On recruitment of women to the Armed
Forces]. White Paper no 36. Oslo, 2016.
Ormisson, Tõnis. Avalik arvamus ja riigikaitse. Tallinn: Turu-uuringute AS, juuli 2007. http://www.kaitseministeerium.
ee/sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_juuli_2007.pdf. Viimati
külastatud 06.06.2017.
Rappaport, Helen. Caught in a Revolution. Petrograd, Russia 1917 – A World on the Edge. New York: St Martin’s Press,
2017.
Saar Poll OÜ. Avalik arvamus ja riigikaitse. Tallinn, oktoober 2013. http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/
files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_oktoober_2013.pdf (accessed September 6,
2017).
—. Avalik arvamus ja riigikaitse. Tallinn, märts 2013. http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/
article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_marts_2013.pdf (viimati külastatud 06.09.2017).
Siplane, Andres. Veteranide olukorrast. Tallinn, 2016.
Stamberg, Tõnis. Avalik arvamus ja riigikaitse. Tallinn: Turu-uuringute AS, jaanuar 2009. http://www.
kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/avalik_arvamus_ja_riigikaitse_
jaanuar_2009.pdf. Viimati külastatud 06.06.2017.

Naised Eesti Kaitseväes

21

Follow us on:
facebook.com/ICDS.Tallinn
Twitter: @ICDS _ Tallinn
linkedin.com/company/3257237

International Centre for Defence and Security
63/4 Narva Rd., 10152 Tallinn, Estonia
info@icds.ee, www.icds.ee

ISSN 2228-0529
ISBN 978-9949-9972-5-1 (PDF)

