
 
I Argumendid ja info naiste ja meeste võrdse esindatuse põhimõtet järgiva demokraatia 
ja naiste otsustusprotsessis osalemise kohta 

 
Mis on võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia? 
 
Võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia on mõiste, mis on suunatud 
 

• mõlemast soost inimeste ühtmoodi väärikuse ja väärtuse tunnistamisele; 

• poliitilise süsteemi demokraatlikumaks ja õiglasemaks muutmisele; 

• ühiskonnakorralduse uuendamisele viisil, kus naistel ja meestel on ühesugused 
õigused ja kohustused ning kus võim on naiste ja meeste vahel võrdselt jaotunud. 

 
Võrdse esindatuse põhimõttest lähtuv demokraatia eeldab, et naised ja mehed on otsuseid 
langetavatel ametikohtadel võrdselt esindatud. Mõlemast soost inimesed peaksid olema 
esindatud iga kord, kui  võetakse vastu nende elu puudutavaid otsuseid. Isegi siis, kui 
naistel on meestega ühesugused poliitilised õigused ja isegi siis, kui mõned naised on 
kõrgetel poliitilistel ametikohtadel, on naised kui grupp poliitikas otsuste tegemisest 
väga sageli kõrvale jäetud. Enamikel juhtudel on just mehed need, kes panevad paika 
poliitilised prioriteedid ning otsustavad, kuidas riigi raha kulutatakse; poliitilist kultuuri 
kujundavad jätkuvalt ülekaalukalt mehed.   
 
Naiste esindatus poliitikas on indikaatoriks, mis näitab, kui demokraatliku ühiskonnaga on 
tegemist

1
. Kui üle poole elanikkonnast on pidevalt vähem esindatud,  satub demokraatliku 

süsteemi toimimine ja seaduslikkus küsimärgi alla. Seetõttu on võrdse esindatuse põhimõtet 
järgiv demokraatia samm edasi kaasaegse demokraatia suunas. Võrdse esindatuse 
põhimõtte sisseviimist tuleb näha Euroopa algatuste ja meetmete kontekstis, mis on suunatud 
kaasava demokraatia edendamisele ning Euroopa institutsioonide demokraatliku legitiimsuse 
suurendamisele. Võrdse esindatuse põhimõtet järgiva demokraatia sisseviimine Euroopa 
Liidu tasandil oleks oluliseks täienduseks institutsionaalsetele reformidele, mis viiakse ellu 
Lissaboni lepingu jõustumisel. 
 
Võrdse esindatuse põhimõttest juhinduv demokraatia pole seotud üksnes arvuliste 
näitajatega, vaid ka väljatöötatavate poliitikate kvaliteedi parandamisega.  Naiste 30%-
list esindatust peetakse kriitiliseks massiks, mida on vaja selleks, et naisesindajad suudaksid 
muuta poliitilist kultuuri, tõstatada uusi teemasid ning  kaista tõhusalt naiste õigusi

2
.  

 
Mille poolest erineb võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia kvootidest? 

 
EWL määratleb  naiste ja meeste võrdset osalemist poliitiliste otsuste tegemisel kui kummagi 
sugupoole 50/50 esindatust  kõikides otsuseid tegevates organites

3
. Kuigi võrdse esindatuse 

põhimõtet järgiv demokraatia sisaldab naiste esindatuse miinimumtaseme kehtestamist,  on 
ta sisu poolest kvootidest erinev. Kvoote võib käsitleda kui ajutisi meetmeid, mida 
kasutatakse vähemuste õiguste kaitseks ja otsustamisse kaasamiseks. Kvoodid on ajutised 
vahendid uue olukorra tekitamiseks, kuid pariteetsus läheb kvootidest sammu kaugemale, 
sest see ei sea ajalisi piiranguid,  ning ka seetõttu, et: 
 
1) pariteetsus puudutab naiste ja meeste võrdset esindatust ja võimu jagamist, kus 
kvoodid on üheks võimalikuks vahendiks. Pariteetsus muudab arusaamu, näiteks 
kodanikuks olemisest ja võrdsusest, muutes poliitilised süsteemid demokraatlikumaks;  
2) erinevalt kvootidest ei käsitle võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia 
naisi vähemusgrupina domineerimise mõõdet sisaldavas üldraamistikus.  Naised 
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moodustavad enam kui poole kodanikest ning seega ei saa neid käsitleda vähemusena ega 
teismoodi kui mehi. 
3) võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia tähendab struktuursete ja 
kultuuriliste takistuste kaotamist naiste teelt otsustamise juurde, mille hulgas on näiteks 
valitud esindajate töötingimuste vastavusse viimine tänapäeva nõuetega, soostereotüüpide 
kaotamine ja naiste osalemist negatiivselt mõjutavate valimissüsteemide muutmine.  
Võrdse esindatuse põhimõtet järgivat demokraatiat toetavad väited  

 
Võrdse esindatuse põhimõtet järgivat demokraatiat võib kaista nelja sorti argumentidega: i) 
väited, mis põhinevad võrdsusel ja õiglusel; ii) väited, mis põhinevad demokraatial; iii) väited, 
mis põhinevad konkreetsetel tulemustel, mida naiste suurenenud osalus kaasa tooks; ja iv) 
väited, mis põhinevad naiste huvidel. Nimetatud väiteid saab kasutada erinevates poliitilistes 
ja kultuurilistes kontekstides sõltuvalt sellest, kuidas soolise võrdõiguslikkuse küsimused on 
konkreetse  riigi poliitilistes aruteludes püstitatud. 
 
i) Naiste ja meeste võrdne osalus on õigluse ja naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 

küsimus 
 

• Poliitikas osalemise õigus on meeste ja naiste põhiline inimõigus ja seda tuleb 
praktikas ellu viia.  

• Euroopa Liidu liikmesriigid on mitmel korral võtnud endale rahvusvahelisel,  Euroopa 
ja siseriiklikul tasandil kohustuse saavutada naiste ja meeste võrdõiguslikkus.   

 
ii) Naiste ja meeste võrdne osalemine kuulub kaasaegse demokraatia juurde  
 

• Naiste vähene osalemine poliitikas väljendab demokraatia defitsiiti ja kujutab endast 
ohtu demokraatliku süsteemi legitiimsusele. Parlamendid ei võta täiel määral arvesse 
nende poolt esindatavate inimeste arvamusi ega nägemusi enne kui üle poole 
elanikkonnast – naised – pole võrdselt esindatud.  

• Inimeste elu puudutavate poliitikate väljatöötamine ilma neid kaasamata ning ilma et 
võetakse arvesse nende arvamusi, nägemusi ja nende tegelikku elu,  ei ole 
kooskõlas arusaamaga kaasaegsest demokraatiast.   
 

iii) Sooline tasakaal tõstab poliitikate väljatöötamise kvaliteeti 
 

• Mõlema soo esindajate kaasamine poliitikate väljatöötamisse viib inimeste vajadusi 
paremini arvestavate otsuste tegemisele ning riigi ressursside  sellisele 
kasutamisele, mis võimaldab paremini rahulda kodanike mitmekesiseid vajadusi, 
ning see tõstab omakorda  inimeste rahuolu väljatöötatud poliitikatega. 

• Naiste võrdne osalalemine võib viia selleni, et poliitikas tõstatatakse uusi või seni 
vähese tähelepanu osaks saanud küsimusi. Näiteks,  kuna just naisi mõjutavad 
kõige rohkem töö- ja eraelu ühitamise küsimused, ning kuna naised ei ole piisavalt 
esindatud otsuste tegemisel, on töö- ja eraelu küsimusi kaua käsitletud eraasjana, 
mitte aga küsimusena, millega peaks tegelema ühiskond tervikuna.   

• Naiste kaasamine poliitikasse võib endaga kaasa tuua uue poliitilise kultuuri, mis 
võib viia paremale valitsemisele ning konfliktide efektiivsemale lahendamisele. 

 
iv) Naiste huvide ja nägemuste parem esindatus  

 

• Naistel kui inimgrupil on teatud ühised vajadused ning huvid, mis on näiteks 
seotud seksuaalsete ja reproduktiivsete õigustega või naistevastase vägivallaga, 
mis mehi samal määral ei puuduta.  

• Naiste ja meeste huvid võivad sugudevahelise tööjaotuse ning võimu ebavõrdse 
jaotuse tõttu vastuollu sattuda.  

 
Hiljutised uurimused riikides, kus naiste osakaal poliitiliste otsute tegemisel on kasvanud, 
näitavad, et naiste võrdne esindatus poliitikas võib viia oluliste muutusteni poliitilises kultuuris 
ja poliitikate sisus. Kuigi uuringuid selles vallas on vaja jätkata, võib siiski tuua arvukalt näiteid 



toetamaks väidet, et sooline tasakaal muudab olukorda
4
. Ja isegi kui naiste võrdne esindatus 

poliitikas ei muudaks midagi, on võrdõiguslikkuse, demokraatia ja õigluse huvides ikkagi vaja 
võrdsust. 
 
Võrdse esindatuse põhimõtet järgivat demokraatia kasutegur  

 
Kasu Euroopa Liidule: 

• Demokraatia defitsiidi ületamisel töötab naiste  vähene esindatus vastu EL 
algatustele, mille eesmärgiks tuua Euroopa Liit lähemale Euroopa riikides elavatele 
naistele ja meestele ning kaasata neid otsustusprotsessi. Demokraatia defitsiit on ka 
takistuseks inimeste vajadustele paremini vastavate  poliitiliste otsuste tegemisele 
ning Euroopa Liidu ressursside paremale jaotamisele.   

• Euroopa naiste poliitilise toetuse suurendamine Euroopa integratsioonile, kuna 
uuringute kohaselt on naised euroskeptilisemad kui mehed.   Selleks on vaja EL 
tasandil kaasata rohkem naisi ning tegelda rohkem küsimustega, mida naised enda  
ja ühiskonna kui terviku paremaks muutmise jaoks oluliseks peavad.  

 
Kasu  parteidele: 
 

• Uute inimeste juurdetulek parteidesse, millega avardatakse nägemusi ning tuuakse 
juurde uusi kompetentse, mis võimaldab parteidel paremini esindada kodanikke, keda 
nad on kutsutud esindama. 

• Parteide legitiimsuse tugevdamine ja eriti naiste toetuse suurenemine parteide 
poliitikatele ja tegevustele, kuna naised võivad toetada rohkem parteisid, kes nende 
huve paremini arvestavad ning kes nende osalemise ja esindatuse tagavad.  

 
Kasu Euroopa naistele: 

• Naiste poliitikas nähtavamaks tegemine ning seeläbi sooliste stereotüüpide 
kaotamise  ning  naiste inimõiguste elluviimise toetamine. 

• Tähelepanu juhtimine naiste huvidele Euroopa Liidus. 
 

 
Vastuseid  võrdse esindatuse põhimõtet järgiva demokraatia vastaste argumentide 
kummutamiseks 
 
Kas võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia rikub demokraatlikke printsiipe? 
– Ei!  

 
Mõned inimesed loobuvad demokraatia nimel võrdse esindatuse põhimõttest.  Väidetakse, et 
pariteetsust propageerivad meetmed rikuvad demokraatiale omaseid võrdõiguslikkuse ja 
universaalsuse põhiprintsiipe, seda, et iga naine ja mees on võrdselt väärtuslik ning et naised 
ja mehed omavad võrdseid õigusi nii seaduse ees kui poliitikas. Tegelikult põhineb 
demokraatia universaalsuse idee abstraktsel individualismil ning valijais ja esindajais nähakse 
igasuguste sotsiaalsete atribuutideta - nagu sugu, klassikuuluvus ja rass - inimesi. Kuid 
universaalsust rõhutav nägemus kodanikkonnast on ajalooline ning spetsiifiline idee, mis 
tekkis Prantsuse revolutsiooni ajal ning mis ise põhines naiste väljajätmisel. Universaalne 
kodanikuks olemine on seega erapoolik mõiste, mis on neutraalsuse varjus teeninud 
ülemvõimu omavate sotsiaalsete gruppide huve.  
 
Selline erinevuste eiramine, mida peetakse siiani demokraatia alustalaks ning mida on  
poliitilistes süsteemides seni mitmel moel jäädvustatud, tähendab seda, et meeste 
monopoliseeritud poliitikas surutakse naiste arvamus alla ning naised ei saa  oma poliitilisi 
õigusi täiel määral kasutada. Tõeline võrdõiguslikkus eeldab erinevuste tunnistamist ja 
omaksvõtmist.  Naised ja mehed elavad erinevat elu ja seetõttu  on neil ka erinevad 
probleemid, vajadused ja huvid. Nimetatud erinevuste eiramine tähendab olemasolevate 
ebavõrdsete võimusuhete toetamist ja seega praeguse ebavõrdsuse säilimist. 
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Universaalsuse seisukohast peab demokraatia kehtima nii naiste kui meeste ning ka 
diskrimineeritud ja tõrjutud gruppide suhtes. Võrdse esindatuse põhimõtet järgiva 
demokraatia kritiseerimine universaalsuse ja võrdõiguslikkuse kaitseks näitab, et tegemist on 
ikka veel erapoolikust lähenemisest kantud kontseptsioonidega. 
  
Võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia ei tähenda loobumist demokraatia 
universaalsusest – vastupidi, näidates ära oma piirid, laiendab pariteetsus universaalsuse 
raame ning võrdõiguslikkuse demokraatliku põhimõtte ulatust. Sellega toetab pariteetsus 
õiglust ja demokraatlikku arengut. 
Kas võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia vastandub vabaduse printsiibile? 
– Ei!  

 
Vabadusele appelleerides kritiseerivad mõned inimesed võrdset esindatust taotlevaid 
õigusakte ettekäändel, et see tekitab olukorra, kus riik sekkub asjatult valdkonda, kus tuleks 
eelistada „parim mees (sic) võidab” põhimõttel vaba konkurentsi või kammitsemata 
iseregulatsiooni. Võrdse esindatuse põhimõtet järgivat demokraatiat süüdistatakse ka valijate 
vaba valiku piiramises. 
 
Soolise võrdõiguslikkuse “loomulik” areng ei ole piisav selleks, et mõjutada ajaloolisi 
võimusuhteid naiste ja meeste vahel ning et teha lõpp naiste diskrimineerimisele poliitikas. 
Poliitilist karjääri teha soovivad naised seisavad silmitsi mitmete struktuursete ja kultuuriliste 
takistustega. Kui tegemist on ebaõiglusega, siis on riik see, kellel on kõige kergem rakendada 
meetmeid õigluse suurendamiseks.  Selle asemel, et oodata sajandeid, et poliitikas saabuks 
võrdõiguslikkuse aeg,  peavad kodanikud härjal sarvist haarama ning astuma otsustavaid 
samme naiste ja meeste tegeliku võrdõiguslikkuse saavutamiseks.  
 
Mis puutub valijate “vabadusse”, siis seda piiravad juba teised faktorid, näiteks 
valimissüsteemid, mis lasevad valijatel valida parteid, tihtipeale mitte aga esindajat; ning ka 
regioonide esindatus, mis ei vasta alati elanike arvule. Ei saa just väita, et süsteemis, kus 
parteid valivad kandidaadid ja panevad nad pingeritta, ning kus seda tehakse sageli 
avalikustamata ja ebademokraatlike reeglite kohaselt, on valijal vabadus valida. Naiste ning 
teiste gruppide õiglane esindatus kandidaatide nimekirjas mitte ei õõnesta, vaid pigem 
suurendab valijate vabadust valida kandidaate, kes neid esindavad.  
 
Demokraatlikus ühiskonnas tuleb vabadust kaitsta, kuid seda tuleb teha nii, et see oleks 
tasakaalus õigluse ja võrdsusega edendamisega. Vabadus ja võrdsus vastanduvad tihti 
üksteisele, kuid selline on demokraatia tõeline olemus. Ainult nende kahe põhilise 
demokraatliku väärtuse vastandumist tunnistades saame me garanteerida, et poliitiline 
süsteem jääb demokraatlikuks.   
Kas võrdse esindatuse põhimõtet järgiv e demokraatia arvestab võimeid? –Jah! 

 
Väide, et poliitikuid tuleks valida vastavalt nende võimekusele, mitte aga soo alusel, või et 
naistel peaks olema häbi, kui nad osutuvad valituks oma soo tõttu, näitab, kuidas naiste 
võimeid meeste domineeritud poliitika valdkonnas alaväärtustatakse. Kuna naised on 
kaasatud mitteformaalsesse poliitikategemisse kohalikul tasandil, nad räägivad kaasa 
kodanikuühiskonnas ning on kõrgelt haritud, siis on nad   ideaalseteks kandidaatideks 
poliitilistele ametikohtadele.   Rõhutada tuleks ka seda, et naised seisavad silmitsi paljude 
struktuursete ja kultuuriliste takistustega, nagu näiteks ligipääs rahalistele ja teistele 
ressurssidele, tasustatud ja tasustamata tööde traditsiooniline jaotus naiste ja meeste vahel 
ning parteide ja valijate eelarvamused, mis muudavad naiste osalemise poliitikas palju 
raskemaks, isegi kui nende võimed on võrdsed. 
 
Kuigi võimed on valitud esindaja valimisel oluliseks kriteeriumiks, ei tohiks võimekust 
kasutada esindatuse ja legitiimsuse küsimusest hoidumiseks. Naiste ja meeste võrdne 
osalemine poliitikas on esindatuse küsimus ning sellisena on ta võrreldav reeglitega, mis on 
kehtestatud igale riigile seoses tema esindatusega Euroopa Parlamendis.  Nõndasamuti 
valitakse ametnikke Euroopa Komisjoni ja teistesse institutsioonidesse esiteks rahvuse ning 
seejärel kvalifikatsiooni alusel.  Rahvusel põhinevad kvoodid pole valijatele kunagi probleeme 
tekitanud, samuti pole nad olnud põhjuseks, miks valitud või tööle võetud inimesed häbi 
oleksid tundnud; kvoote on peetud millekski, mis tagab Euroopa institutsioonide legitiimsuse. 



Samuti valitakse sookvootide süsteemi raames valitud naispoliitikuid seetõttu, et nad on 
kompetentsed ning neil on anda oluline panus poliitikasse, ning ka sellepärast, et nad 
moodustavad poole elanikkonnast. 
 
Kas võrdse esindatuse põhimõtet järgiv demokraatia propageerib lihtsustatud 
arusaama naistest? – Ei!  

 
Mõned inimesed on vastu võrdse esindatuse põhimõtet järgivale demokraatiale kui piiratud 
arusaamale, mis võtab omaks traditsioonilise nägemuse naistest ning eirab nende erinevusi. 
Võrdse esindatuse toetamine ei tähenda seda, et naised moodustavad ühtse grupi, kus 
inimestel on ühesugused huvid, mida peaks esindama. Vastupidi, ainult naisesindajate arvu 
suurendamisega saab seda mitmekesisust, mida naiste hulgas kohtame,  tõeliselt esindada. 
Võrdne esindatus on just see võimalus nägemuste ja huvide mitmekesisus nähtavale tuua ja 
kuuldavaks teha.  
 
 
 
 


