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Sissejuhatus 

 

Käesolevas seminaritöös keskendutakse peamiselt naiste rollile teaduses, eelkõige toon 

näiteid arheoloogiast, ja akadeemilistes ringkondades. Lisaks teen lühikese kokkuvõtte 

feminismist ja  kajastan selle mõju arheoloogia teadusele. Peamine teos, mida ma kasutan on 

Sergio Sismondo Sissejuhatus teadus- ja tehnikauuringutesse. Veel käsitletakse Kristina 

Creutzi doktoritööd näitena, kuidas teadusmaastikul saab teha uuendusi naissoo esindaja. 

 

Maailmas pole olemas ühesuguseid ühiskondi, kus oleks nii kultuur, poliitiline ja sotsiaalne 

korraldus kui ka käitumismallid väga sarnased, samuti on ka naiste ja meeste roll kultuuriti 

jaotunud erinevalt. Lisaks määravad inimeste positsioon ja ühiskondlikud normid võimalused, 

kes ja kui palju saavad/võivad osalevad avalikus sfääris ja näiteks ka teaduses. Seetõttu on 

naiste roll akadeemilistes ringkondades paljudest teguritest mõjutatud. 

 

Naiste tähtsuse rõhutamine kaasnes 1980ndatel taas õitsele puhkenud feminismi lainega, mis 

tõi muutusi ka teaduse ringkondadesse. Feministlik suund on mõjutanud traditsioonilist 

meestekeskset akadeemilist teadust emotsionaalsuse poole. Sellega seoses hakati uurima 

valdkondi, mis varem olid olnud marginaalse tähtsusega või hoopis kõrvale jäetud. Lisaks 

sellele, kui varem käsitleti teadust kui objektiivset ja impersonaalset, siis nüüd hakati 

rõhutama teaduse subjektiivsust ja uurija rolli selles. 
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1. Naised teaduses 

 

Mis on teadus? See, et teadus on objektiivselt tõestatud teadmine ja et teaduslikud teooriad 

tuletatakse rangelt kogemusfaktidest, mida saadakse teada vaatluse või eksperimendi käigus, 

on üldlevinud arusaam, mis sai alguse 17. sajandil pärast teaduslikku revolutsiooni (Chalmers 

1998, 23). Kuid see definitsioon on liialt üldsõnaline ja seda on kritiseeritud, kuna nn 

objektiivne tulemus saadakse läbi uurija (subjektiivse) tõlgenduse ning küsitavad on ka 

vaatluse ja eksperimendi objektiivsus. Kindlat teaduse definitsiooni ei ole ja koolkondade 

vahel esineb selles küsimuses lahkarvamusi. Kuna käesoleva peatüki eesmärk on vaadelda 

naisi teaduses, mitte otsida konkreetset teaduse definitsiooni, siis termin teadus jäetakse 

lahtiseks. 

 

Naise mõiste hõlmab antud töö autori jaoks nii sotsiaalset kui ka bioloogilist sugu, sest need 

on omavahel põimunud. Sellist arusaama toetab ka Matthew Johnson (2001, 89) – sooroll on 

kultuuriliselt konstrueeritud, kuigi see on tavaliselt määratud bioloogilisel alusel. 

 

 

1.1. Naiste võimalused teadusmaastikul 

 

Uurijad, kellel on ühtsed arusaamad teadusest, moodustavad kogukonna, kus määratakse 

kindlaks uurimisstandardid ja tingimused, kuidas saada selle grupi liikmeks. Teadlane vajab 

tekkinud liitlaskonda säilitamaks mõjuvõimu akadeemilises ringkonnas (Sismondo 7 ptk). 

Moodustuvad eliitgrupid, kus naiste ja vähemusrühmade osakaal on väike. Näiteks anti 

Ameerikas 1995. aastal naistele 45% kõigist bakalaureusekraadidest sotsiaal-, loodus- ja 

inseneriteadustes; kõigist doktorikraadidest omistati naistele ainult 31%. Need 

protsendimäärad muutuvad erialade lõikes, National Science Foundation toob näiteks 

inseneriteaduse, kus on naissoost doktorikraadi saanuid vaid 12%. (Sismondo ptk 4). 

Doktorikraadi saajate seas väheneb naiste osakaal märgatavalt. Põhjuseid on mitmeid. 

Esiteks, teadusmaastikul uurijale esitatavad nõuded on sageli meestekesksed (sõltub 

uurimisvaldkonnast) ja naiste võimalus nn meeste maailmas läbi lüüa on muuta oma senised 

feminiinsed omadused maskuliinsemaks, kuid kõik naised ei tule sellega toime ja see ei ole ka 

nende eesmärk. Teiseks, naistel on bioloogiliselt määratud järglaste saamise funktsioon ja osa 

naisi eelistab karjäärile pere loomist. Mehed võivad küll pere luua, kuid kulutavad sellele 
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vähem energiat, sest traditsiooniliselt jääb laste ja majapidamise eest hoolitsemine naise 

kanda. 

 

Seega palju sõltub uurija isikuomadustest, kas ta vastab teadlasele esitatud nõuetele või mitte, 

kas tal on tugev karakter ja piisavalt palju ambitsioone, et läbi lüüa karmis ja pidevalt 

konkureerivas teadusmaastikul. Kuigi naised peavad rohkem pingutama ja muutma oma 

loomuomadusi, siis on võimalik teaduses ka tippu jõuda. Näiteks Margit Sutrop, kes on 

teaduse kõrvalt suutnud olla pereema ja abikaasa, reisib palju ning on ühtlasi Eesti 

teadusmaailma tipus. Levinud arvamus, et naised esindavad tundemaailma ja mehed loogilist 

mõtlemist,  annab seletuse, miks osades erialades, näiteks inseneriteadustes, on naiste osakaal 

drastiliselt väiksem. Eelmise näitena toodud Margit Sutrop esindab ka nn naiselikku 

valdkonda – eetika  või vähemalt mulle tundub, et eetika võiks kuuluda naiste spetsialiteeti. 

Samas tekib mul küsimus, miks pidada eetikat naiselikuks valdkonnaks? 

 

Lääne ühiskonnale omane dualistlik maailmakäsitlus, milles vastandatakse hea ja halb, 

aktiivne ja passiivne, avalik- ja privaatsfäär, oli heaks pinnaseks feminiinse ja maskuliinse 

teaduse tekkeks. Moodsa teaduse rajasid valged keskklassi mehed. Fox Keller lisab juurde, et 

need mehed toetusid sooliselt laetud keelele ja eesmärgiks oli luua filosoofia, mis vääriks 

mehelikuks nimetamist. Keel aga kujundab mõtlemist ja tegutsemist. (Keller 2001, 9, 20). 

Seega on naised meeste maailma sissetungijad, kes on saanud oma nišši laiendades seniseid 

uurimissfääre. Sellega seoses muutusid aktuaalseteks varasemalt marginaalsed või uurimata 

valdkonnad, näiteks majapidamise, laste, seksuaalsuse ja üldse privaatse-koduse sfääriga 

seotud toimingute uurimine. Seda toetab arheoloogias tehtud grantide saamise statistika, kus 

meestel on suurem tõenäosus saada grante arheoloogiliste välitööde elluviimiseks, naisuurijad 

saavad toetust pigem nn arheoloogilise majapidamistööde jaoks, näiteks keraamika ja väikeste 

leidude analüüs, keskkonna alase materjali läbitöötamine (Johnson 2001, 88, 89). Eriala 

siseselt eristatakse vastavalt soole sobivamaid uurimisvaldkondi, näiteks arheoloogias 

tegelevad ehete analüüsiga pigem naised ja relvadega pigem mehed, kuid leidub erandeid 

näiteks Kristina Creutz, kes uuris odaotsi. 

 

1860ndatel-1870ndatel üritasid naised teadusesse pääseda ja mehed tajusid seda kui nende töö 

maskuliinse staatuse kadumist, nii hakati seostama feminiseerumist staatuse langusega 

(Sismondo ptk 4), selle tulemusena suruti naised marginaalsetele kohtadele. 20. sajandil loodi 

uued teadusalad, näiteks kodumajandusteadus, toitumisteadused, kuid mida rohkem naisi 
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töötas uutel aladel, seda vähem neid hinnati. 1960ndatest sai alguse tugevam naisõiguste eest 

võitlemine nii hariduse kui ka töö alal. Hakati looma erinevaid programme ja organisatsioone, 

mis aitasid võistelda diskrimineerimise vastu ja toetasid naiste „sissesaamist“ 

professionaalsesse teadusmaalima (Sismondo ptk 4). 

 

Kuigi jätkuvalt on teadlase stereotüübiks valge keskklassi mees, siis satub naisi üha rohkem 

teadusesse. Päevakorras püsib sotsialiseerumise probleem, kus grupi siseselt võidakse teha 

erandeid sõltuvalt soost. Sismondo (ptk 4) toob välja „PhD mitteametliku programmi“, mis 

leiab aset ametlike kursuste, eksamite ja uurimistöö kõrval, kust võidakse muidu rühma 

integreeritud tudengid kõrvale jätta. Samasugune olukord valitseb ka Eestis, kuid eristus ei ole 

soopõhine, vaid on tingitud muudest teguritest. See ei seostu üksnes doktorantuuris õppivate 

inimestega, vaid ka juba bakalaureuse tudengitega. Paraku ollakse sunnitud tegema valikuid, 

sest kõikidega ei suudeta ühepalju tegeleda ja kõikides ei nähta ka ühepalju potentsiaali ning 

ka isiklikud eelistused mängivad tähtsat rolli. Sotsialiseerumist soodustavad koos suitsunurgas 

käimine, ühine treening või mõni muu teadusväline tegevus, kus inimene tunneb end 

vabamalt. Koolivälistele ühiskäimistele ei kutsuta kõiki, kuigi seal võidakse arutada olulisi 

teemasid ja langetada tähtsaid otsuseid ning hiljem on lihtsalt otsuste formuleerimine. 

 

Osad uurimused näitavad, et doktorantide stipendiumide taotluste hindamisel väärtustatakse 

meeste saavutusi märksa kõrgemalt kui naiste samaväärseid tulemusi (ibid), seega on soolise 

diskrimineerimise koha pealt vaja teha palju tööd. Samas tuleb tõdeda, et see kõik ei ole kinni 

mitte üksnes teaduse stereotüüpsuses, vaid on tingitud naiste enda valikutest – perele 

pühendumine–, nõrkuses võistelda meestega võrdsel tasandil. Võitlus näib ebavõrdne, sest 

naised mängivad võõral väljakul ja mehed on nn koduareenil.  

 

Naisõiguslased toovad välja, et tihti on naissoost noorteadlastel madalam palk, kehvemad 

töötingimused ja suurem õppekoormus, kuid seda enam peaks tunnustama neid inimesi, kes 

jätkuvalt soovivad teadustöös osaleda. Pisikene detail võib osutuda piisavalt häirivaks, et 

õpingute jätkamise asemel valitakse pere loomine, kuid ometi leidub veel naisi, kes soovivad 

osaleda tippteaduses. Stereotüüpsest mõtlemisest on raske loobuda, sealhulgas ka käesoleva 

töö autor näeb pigem meest kui naist teadlasena, samas ei välista see soovi jõuda edasi 

teadusmaastikul. Teadus kui meestekeskne maailm peaks muutuma, et see ei kujuneks 

seisvaks veeks, kuid kuidas on see võimalik, kui sellele on kujunenud nii kindlad raamid? 

Järgnevas peatükis käsitletav autor on seda üritanud ja kohati on see ka õnnestunud. 
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1.2. Kristina Creutzi uuenduslik lähenemine teadusmaastikul? 

 

Kristina Creutzi (2003) doktoritöö Tension and Tradition A Study of Late Iron Age 

Spearheads around the Baltic Sea  tundub uuenduslikuna Eesti arheoloogia vaatepunktist. 

Skandinaavia kontekstis on aga K. Creutzi doktoritöö teadustraditsiooni üks paljudest 

võimalikest arengusuundadest, mitte kardinaalne paradigma muutus. Tema doktoritöös võib 

leida feministlikke jooni, kuid otseselt teda feminismiga ei seostata.  

 

Varasemast enam rõhutab Creutz uuritava materjali kättesaadavust, mis võib mõjutada 

järelduste tegemist, kuna osa leide pole lihtsalt kättesaadavad. Kui leidudele puudub ligipääs 

või on need hävinud, siis saab kasutada kirjalikke materjale, seetõttu on dokumentatsioon 

väga oluline. Näiteks minul jäi bakalaureuse töös osa leide läbi töötlemata, kuna need olid 

hoidlast kellegi poolt välja võetud ja tagasi toomata ning leidude kirjeldus ei vastanud töö 

nõuetele. Dokumentatsiooni olulisus seisneb selles, et kui leid pole antud hetkel kättesaadav, 

siis saab kirjelduse järgi informatsiooni. 

 

Probleemi püstituse ja küsimuse asetuse olulisus – alati saab välja mõelda keerulisi ja 

vastusteta küsimusi, kuid selle asemel peaks rõhku pöörama sellele, mida oleks võimalik 

teada saada olemasolevatest allikatest. Seetõttu on Creutz (2003, 18) küsinud, miks või mis 

tingimustel ilmnevad odaotsad teatud kohtades, selle asemel, et küsida traditsiooniliselt, kust 

tulevad odaotsad, kus kohas neid toodeti.  

 

Detailirohked odaotsad võimaldavad paremini mõista inimesi, kes sellega seotud, ja tolleaja 

ühiskonda. Suur hulk leide ja ulatuslik territoorium aitab leida ilminguid, mis muidu jääksid 

märkamata. Seetõttu peab hoolikalt kaaluma materjali, mida valida uurimisobjektiks ja ka 

uurimispiirkonda. Laialdaste tulemuste saamiseks ei piisa ainult kataloogide vaatamisest vaid 

peab tekitama dialoogi uurija ja leiumaterjali vahel, mis näitab uurija emotsionaalset seotust 

materjaliga ja ühtlasi ka subjektiivsust. 

 

Creutz on välja toonud seitse inimest, kes puutusid odaotsaga kokku: korraldaja, sepp, 

hõbedasepp, kasutaja, matja, arheoloog, konservaator. Neli esimest osapoolt olid kindlasti 

meessoost, ülejäänud kolm kuuluvad pigem meessfäär kui naiste omasse. Seega tungib Creutz 
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meeste maailma, kus kehtivad teistsugused väärtushinnangud. Kas selle põhjal võib oletada, 

et meessoost uurija oleks kirjutanud teistsuguse töö sama materjali põhjal? Sarnaste 

esemetüüpide uurimise probleemi püstitus on üldjuhul olnud teistsugune. Kas selle töö 

väärtus on vähem oluline, kuna see on kirjutatud naise poolt? Paraku tänapäeva teaduses 

sõltub soost veel palju, kuid töö olulisus peaks olema määratletud millegi muu põhjal kui 

sugu. Kui on erinevad lähenemisviisid, siis millisel osapoolel on õigus? Kas peaks olema 

sugude vaheline uurimisvaldkondade jaotus, et ehteid uurivad naised ja relvi mehed? 

Käesoleva töö autor seda ei poolda, sest nii võib jääda teadus liialt ühekülgseks ja kaugeneb 

veelgi objektiivsusest. 

 

Kristina Creutzi doktoritöö omapärane lähenemisviis paistab silma mitmel viisil. Esiteks, 

materjali otseseks analüüsiks kasutati loodusteaduslikke meetodeid, nt röntgenmeetod, samas 

kui ülejäänud töö kirjutati emotsionaalselt, sealjuures tõmmatakse selgejooneline piir nende 

kahe – täppisteadus ja tõlgenduslik – vahele. Teiseks uurib naissoost isik nn meeste 

maailmaga seostuvaid esemeid – relvi. Creutzi doktoritööd saabki vaadata kui naiselikku 

lähenemist nn maskuliinsele esemetüübile. Creutz rõhutab ka ise, et ta on naine ja et ta uurib 

pigem meestega seonduvat materjali – relvi – odaotsi. Nn vastassugupoole huvisfääri jääva 

materjali uurimine võib pakkuda varasemast teistsugusemat lähenemisviisi ja ka lahendusi. 

Creutzi töös ilmneb juba probleemi asetuses erinevus – varem uuriti odaotste funktsiooni ja 

sümboolset väärtust, kuid tema vaatleb osaotstega kokku puutunud inimesi. Kolmandaks, 

autori emotsioonidel põhinev kirjutamisviis, mis teadvustab uurija rolli ja mõju materjali 

analüüsis. Teaduse puhul püüeldav objektiivsus säilib loodusteaduslike meetodite 

kasutamises. Tal on õnnestunud ühendada täppisteadus ja emotsionaalne kirjanduslik žanr 

ning tema tööd võetakse kui tõsiteaduslikku. 

 

Creutz toonitab oma töö unikaalsust, kuid sellist emotsionaalset lähenemist peetakse naistele 

omaseks. Kindlasti on tema töö uuenduslik lähenemine materjalile, kuid kohati näivad 

tüütuna tema tundelised ja pikad kirjeldused ning tahaks jõuda nn õige teaduse juurde. See 

viitab minu välja kujunenud arusaamale teadusest, mis soosib objektiivsuse poole püüdlemist 

ja vähem tundelisust. Kuid samas peab nentima, et teadustruktuur vajab hädasti uuendamist ja 

teistsuguseid lahendusi. 
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2. Feminism 
 

Feministliku teooria üheks põhiülesandeks on tuua naised ühiskondlik-poliitilisesse 

vaatevälja. Juurdunud on arusaam, mis määratleb objektiivsust, mõistust ja vaimu, 

traditsiooniliselt teadusele iseloomulikke tunnuseid, mehelikena ning subjektiivsust, tundeid 

ja loodust käsitletakse kui naiselikke tunnuseid (Keller 2001, 19). Sellise tõlgenduse alusel 

arvatakse naised automaatselt teadusest välja ja tekib lõhestumus, mis puudutab peale teaduse 

ka muid valdkondi.  

 

Miks tekib selline lahknevus? See saab alguse lapsepõlves omandatud teadmistest, kus juba 

varakult hakatakse vahet tegema poisil ja tüdrukul. Sellisest suhtumisest võib arvata nende 

tulevasi soorolle, see tähendab, et nii poisid kui tüdrukud omandavad juba lapsepõlves kindla 

reeglistiku, kuidas nad suurena peaksid käituma. F. Keller (2001, 114) usub, et mõlemast 

soost lapsed omandavad põhiliselt sarnased käsitlused mehe ja naise rollidest. Varases eas 

omandatud arusaamad kujundavad meie identiteeti kogu elu. 

 

Järgnev koolkondade kirjeldus põhineb Sergio Sismondo 13 peatükil. 

 

Feministlikud empiristid on seisukohal – vaatamata sellele, et teaduses esineb palju seksismi 

näiteid, on teaduslikud meetodid küllaldased, et seda vältida. Sarnasel põhimõttel rajanevad 

ka kõik teised feministlikud teaduse käsitlused. Hardingu arvates on feministlikud suunad 

äärmiselt aktiivsed seksistlike eelduste otsimisel ja välja toomisel erinevates teaduslikes 

kirjeldustes ja teooriates, mis seab kahtluse alla, kas ikka on võimalik teadusest eemaldada 

seksism kui rakendatakse vaid tavapäraseid teaduslikke meetodeid. Kindlasti on tähelepanu 

pööramine seksuaalsele diskrimineerimisele teaduses vajalik ja nende ilmingute osaline 

likvideerimine võimalik, kuid täielikult meeste ja naiste võrdsustumise vajadus jääb käesoleva 

töö autori jaoks kaheldavaks.  

 

Vaatepunkti epistemoloogia põhineb argumendil, et naiste seksuaalse diskrimineerimise 

kogemus võimaldab näha sotsiaalseid suhteid nii nagu need tegelikult on, aga mehed ei ole 

suutelised seda tajuma. Seega ainulaadne positsioon võimaldab naistel ära tunda sotsiaalsed 

piirangud, mis teistele võivad jääda märkamatuks. Seetõttu on feministliku empirismi 

esindajad enamuses naised. Naiste tõstmine meestest kõrgemale teeb meestest 

diskrimineeritud ning seega ei leia see teooria minu heakskiitu. 
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Erinevuste feminismi pooldavad inimesed väidavad, et on olemas naiselikud ja mehelikud 

perspektiivid ja teadmiste stiilid, mis võivad olla korrelatsioonis meeste ja naiste 

perspektiivide ja stiilidega. Nii väidab Carol Gilligan, et  lähenemised eetikaküsimustele 

erinevad süstemaatiliselt. Teaduslik teadmine varieerub sotsiaalse soo alusel, ühe 

domineerimine teise üle. Selgepiirilised sotsiaalsest soost tulenevate mõtlemisstiilide alusel 

peaks olema teaduslik teadmine kui selline varieeruv sotsiaalse soo alusel (ühe 

domineerimine teise üle). Faulkner juhib tähelepanu sellele, et erinevuste feminismis on 

dualismi pooled hädavajalikud ja peavad koos eksisteerima, lisaks alaväärtustatakse tehnilise 

praktika aspekte, kuigi nad võivad olla konstrueeritud sotsiaalse soo aspektist. Anti-

essentsialistide kriitika – soostruktuur on liialt avatud paindlikuks tõlgendamiseks. 

 
Feminismi levikuga ei kaasnenud mitte üksnes naise positsiooni rõhutamine ühiskonnas vaid 

ka maskuliinsusega seotud küsimuste rõhutamine. Tähelepanu hakati pöörama ka 

tunnustamata naiste uurimisele, lisaks eelpool mainitud sotsiaalse soo, soorollide 

kultuurilisele erinevusele. Sotsiaalsete sugude diferentseerituse põhjuste uurimine 

neutraliseerib neid erinevusi. Seetõttu on ka avalikkusel huvi selle valdkonna vastu, nii 

kajastatakse uurimistöid bioloogia osas, mis tegeleb geenide ja sotsiaalse soo seoste 

väljaselgitamisega, hormoonide ja sotsiaalse soo seostega ning naiste ja meeste aju 

erinevustega. Pigem teatatakse avalikkusele, kui et jäetakse teatamata tulemustest, mis 

rõhutavad sotsiaalsele soole iseloomuliku stereotüüpse käitumise vältimatust, ning on alust 

arvata, et sel on oluline mõju sotsiaalsele soole (Sismondo ptk 13). 

 

Feminismi erinevates suundades leidub kõigis midagi, mida saaks teaduses rakendada naiste 

olukorra parandamiseks ja võimaluste avardamiseks. Siiski tundub käesoleva töö autorile, et 

feminism on jätkuvalt negatiivse varjundiga ja üldiselt proovitakse hoiduda sellest eemale või 

siis seda koguni maha teha. Paljuski võib olla see tingitud naisaktivistidest. Nende nõudmised 

naiste olukorra parandamiseks ja meetmed, kuidas seda tehakse, ei pruugi olla kõigile 

vastuvõetavad ja tunduvad tihtipeale liialt agressiivsed. 
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2.1. Uuenduslikud suunad arheoloogias seoses feminismi levikuga 
 
Feministlik arheoloogia uurib naise positsiooni arheoloogiaametis. Sellega seostuvad seksism 

värbamispoliitikas, akadeemiline rahastamine ja edutamine (Johnson 2001, 88), kuid need 

märksõnad seostuvad ka teiste distsipliinidega ja on käsitletud ülal. Tänu feministlikule 

arheoloogiale on hakatud uurima seni marginaalseid või varjus olnud suundi, näiteks 

majapidamine, lapsed, seksuaalsus ja üldse privaatse-koduse sfääriga seotud toimingud 

(Johnson 2001, 89).  

 

Alates 1980ndatest sai arheoloogias üheks populaarsemaks suunaks geenusarheoloogia ehk 

soorollide uurimine, mis oli mõjutatud feminismi levikust. Geenusarheoloogia hõlmab 

erinevaid valdkondi, näiteks meheliku eelmõjutuse korrigeerimist arheoloogias, arheoloogia 

ajaloo ümber hindamist, soorollide uurimist materjalis, kriitika meheliku eelmõjutuse 

olemusena akadeemilises teaduses ja akadeemilises maailmas üldiselt  (Johnson 2001, 86). 

Geenuse ehk sotsiaalselt ja kultuuriliselt konstrueeritud soo osatähtsus bioloogilise soo kõrval 

sõltub konkreetsest ühiskonnast, seetõttu ei tohiks tänapäevaseid arusaami viia minevikku, 

kuna pole teada, kas tollal eksisteeris sugude vaheline eristatus. Meestekesksest arheoloogiast, 

mis muutunud aastate lõikes ka naistele avatumaks, võivad olla tingitud soorollistatud 

arusaamad minevikust.  

 

Naiste suureneva osakaalu tõttu arheoloogias on laienenud uuritavate teemade hulk ja ka 

probleemipüstitus ning küsimused on mitmekesistunud. Heaks näiteks on K. Creutz, kes küll 

järgib osalt teadustraditsioone, kuid samas toob sisse uusi elemente. Emotsionaalsus, mida 

varasemas teaduskirjutistes on püütud vähendada miinimumini, on nüüd toodud esiplaanile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Kokkuvõte  

 
Naised on saavutanud teatud positsiooni teaduses, kuid jätkuvalt kurdetakse 

diskrimineerimise pärast. Osalt on sooline diskrimineerimine põhjustatud ühiskonna enda 

seisukohtadest, mida hakatakse kujundama varasest lapsepõlvest, kui eristatakse tüdrukuid ja 

poisse, sellele lisandub bioloogiline sugu ning nende kahe põimumine tekitab lahknevust 

nende leeride vahel. Naiste olukorra paranemisele teadusmaastikus aitas kindlasti kaasa oma 

uurimisvaldkondade avastamine, kuigi alguses peeti neid feminiinse suunitluse tõttu 

kehvemateks, siis aja jooksul on tõestatud nende vajalikkust. 

 

Jätkuvalt on naiste positsioon teaduses madalam kui meestel. Naiste vähesus teadusmaastikul 

on tingitud erinevatest põhjustest. Teadusmaailma nõuded on sageli meestekesksed (esineb 

erialalisi erinevusi), et naine suudaks seal läbi lüüa, peab ta oma feminiinsed omadused 

muutma maskuliinsemaks ning kõik naised ei tule sellega toime. Samas luuakse uusi 

uurimisvaldkondi, mis on just naistele mõeldud. Lisaks saab naistele takistuseks pere 

loomine, millele naine suunab oma peamise energia ja karjäär jääb teisejärguliseks, samas ei 

tohi unustada naiste tahtlikku diskrimineerimist, mis aja jooksul siiski on vähenenud. 

Kokkuvõttes saab öelda, et palju sõltub uurija isikuomadustest, tema ambitsioonidest ja 

võimekusest.  

 

Leidub erinevaid seisukohti, arvatakse, et teaduse meetodid on niivõrd arenenud, et seksismi 

saab teadusest eemaldada, samas usutakse, et meeste ja naiste ebavõrdus jääb püsima. Arvan, 

et ebavõrdsus ilmselt jääb püsima. Hoolimata põhimõtete vastuolulisusest feminismi enda 

sees, on tähtis, et soolisele ebavõrdusele pööratakse tähelepanu, see võimaldab osasid 

probleeme lahendada. 
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