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Ettekande teemad:

1. Eesti mehe olukord täna (haridus, töö, tervis, eluiga, 

vägivald, kuritegevus)

2. Kuivõrd on edu ja mehelikkuse tugisambad 

muutunud viimasel 25 aastal seoses riigikorra 

vahetumisega?

3. Kas meeste vägivald viitab meeste võimetusele 

tulla toime ühiskondlike ootustega või hoopis 

vägivaldsuse normatiivsusele?



1.1 Meeste olukord: Tööelu
Eesti mees Norra mees Läti mees Eesti naine 

Noored, kes ei tööta
ega õpi
(15-34 a, 2014)

11% 7% 13% 20%

Keskmine tunnipalk 
(10 või enama töötajaga 
organisatsioonides, 2010)

6€ 30€ 4€ 4€

Vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse riskirühmas
(2013)

22% 13% 36% 24%

Pikaajalised töötud
(2014)

4% 1% 5% 3%



1.2 Meeste olukord: Tervis ja eluiga
Eesti 
mees 

Norra mees Läti mees Eesti naine 

Hea + väga hea hinnang oma 
tervisele (2013) 

57% 77% 50% 51%

Tervena elatavad eluaastad  
(sünnihetkel, 2013)

54 a 71 a 52 a 57 a

Surnud  südame- ja
veresoonkonna haiguste 
tagajärjel (100 000 elaniku 
kohta, 2012)

454 57 564 254

Keskmine oodatav eluiga 
(sünnihetkel, 2012/2013)

71 a 80 a 69 a 82 a 



1.3 Meeste olukord: Vägivald ja kuritegevus

Eesti mees Norra mees Läti mees Eesti naine 

Surnud alkoholi 
kuritarvitamise tõttu 
(100 000 elaniku kohta, 2012)

12 6 14 3

Surnud suitsiidi läbi 
(100 000 elaniku kohta, 2012)

34 15 42 6

Vange
(100 000 elaniku kohta 2015)

212 71 245 12

Lähisuhtevägivalda
kogenud naised 
(alates 15 aastaseks 
saamisest, 2012)

20%
naised

13% Austria 
naised

24%
naised 

X



Kas Eesti mehelikkus on kriisis?

Mehed endiste ja uute normide vahel lõksus?

Mehelikkuseideaal on vägivallatu?

Vägivald = märk meeste võimetusest vastata

ühiskonna keerulistele nõuetele? 

Kui erinevad on 25 aasta tagused ja tänased

edu ja mehelikkuse tugisambad Eestis?



Kas maskuliinsus on kriisis?



Kas maskuliinsus on kriisis?



Kas maskuliinsus on kriisis?



2.1 Muutused viimasel 25 aastal: professionaalses elus

Nõukogude Eestis Eesti Vabariigis

Otsustus-

tasand

-Meeste ülekaal Kommunistliku Partei ladvikus, 

ENSV Ülemnõukogudes, Keskkomiteede 

peasekretärid mehed 

-Riigiettevõtetel, kolhoosidel- sohvoosidel 

reeglina esimehed

-Meeste ülekaal parteide ladvikus, Riigikogus, 

Valitsuses, presidendid

-Mehed domineerivad ettevõtete 

tegevjuhtkondades, nõukogudes

Tööelu -Kooskõla hariduse ja tööturu ootuste vahel

-Töökoht kindlustatud, tööpuudust polnud

-Palk väike, kuid kindel

-Tähtajatud töölepingud, ennustatavad 

karjääriteed

-Suhteliselt väikesed palgalõhed

-Pensioniiga 60 a.

-„Vale“ hariduse risk ja (elukesteva)ümberõppe 

vajadus

-Paljud kaotanud töö ja sissetuleku seoses 

majanduse restruktureerimisega

-(Struktuurne) tööpuudus

- Ebakindlad töösuhted ja ennustamatud

karjääriteed

-Dramaatilised sissetulekutekäärid

-Alates 2017 pensioniiga 65 a 

Prestiižsed 

elukutsed:
-Otsustajad /Esimehed

-Liht- ja oskustöölised tööstuses ja 

põllumajanduses

-Kultuurieliit  („ridade vahelt lugemine“)

-Militaarsed elukutsed (+ kosmonaudid)

-Otsustajad/Esimehed

- Uued elukutsed: ärikad, reklaami- ja 

kommunikatsiooniagentuuride töötajad, 

pankurid, riskikapitalistid, kinnisvaramaaklerid, 

IKT- spetsialistid



Kaevandus, tööstus, töölised



Kolhoosi esimees



TransferWise,Taavet Hinrikus ja Kristo Kaarmann



2.2 Muutused viimasel 25 aastal: 

kultuuris, tarbimises, kodus
Nõukogude Eestis Eesti Vabariigis

Tarbi-

mine ja 

kultuur

-Innukas kultuuritarbimine 

-Tarbekaupade krooniline defitsiit

-Ise enda jaoks toidu kasvatamine, 

õmblemine, jne

-Legaalsete uimastite kuritarvitamise 

kultuur

-Külluslik kaubavalik (piiratud 

sissetulek)

-Globaalne tarbimiskultus (võidab 

see, kel surres kõige enam asju!)

- Legaalsete uimastite 

kuritarvitamise kultuur

Kodu 

ja pere

-Riigi suur panus (väike)laste ja 

vanurite hooldusse

-Kodutööd on naiste tööd, meeste 

aeg vabastatud palgatööks

-Palju abielulahutusi, üksikemasid

- Puudulik ja ebausaldusvääre teave 

pere- paarisuhtevägivalla kohta 

-Väikelaste hoidmine emade töö

- Vanurite hooldus naiste töö

-Kodutööd ehk veidi võrdsemalt 

jagatud  meeste ja naiste vahel, 

kui 25 aastat tagasi

Palju abielulahutusi, üksikemasid

- Pere- ja paarisuhtevägivald suur 

avalik probleem 



Muudatused tarbimises



Endisaegse maskuliinsuse jätkumine ja 

uute survete nõrkus?

Katkendlik riskikäitumiste vähendamise alane teavitustegevus

Ebapiisav tervisliku toitumise ja liikumise alane 

teavitustegevus 

Järjekindlusetu tegevus legaalsete mõnuainete kasutamise 

vähendamise suunal

Vähene vägivallatuse ideaalide tutvustamine 

Puudub etnilise ja vanuselise diskrimineerimise alane debatt

Nõrk soolise võrdõiguslikkuse (feministlik) surve

Nõrk geiõiguse surve

Vägivald on maskuliinsuseideaali osa, mis tõestab 

mehelikkust
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