Sissejuhatus
Käesolev dokument väljendab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) seisukohta inimeste
soolise ja seksuaalse enesemääratlemise õiguse küsimuses.
Dokumendi sisus kasutatakse lühendit LGBTQIA+ (tihti üldkasutuses ka LGBT+), millega
viidatakse järgmistele soolistele või seksuaalsetele identiteetidele, enesemääratlustele ja
-väljendustele: lesbi, gei, biseksuaalne, transsooline, queer, intersooline, aseksuaalne ja/või
muud inimesed, kes ei ole heteroseksuaalsed ja/või kelle sünnipärane bioloogiline sugu ning
isiklik soomääratlus ei ühti (ing k non-cisgendered). Antud lühend valiti selle laialdase kasutuse
ja suure kaasavuse tõttu. EAÜS tunnistab lühendi piiranguid ning rõhutab, et oluline on
tunnustada ning kasutada inimeste ja inimgruppide endi valitud nimesid ja nimetusi.
Sageli esinevate ja teemaga haakuvate mõistete seletused on järgmised:
● Aseksuaalne inimene on inimene, kes ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalset
külgetõmmet või tunneb seda harva, vähesel määral või teatud tingimustel. Aseksuaalne
inimene võib, aga ei pruugi soovida füüsilist, romantilist või platoonilist lähedust.
Aseksuaalne inimene võib olla ükskõik millise seksuaalse orientatsiooniga.1
● Asooline inimene (ingl k agender) on inimene, kes identifitseerib end sootuna.2
● Biseksuaalseteks inimesteks nimetatakse neid, kes tunnevad emotsionaalset ja
seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu.1 Mõned
inimesed defineerivad end biseksuaalsetena, kui neile meeldivad naised ja mehed, teised
külgetõmbe kaudu endaga samast soost ja ükskõik millisest teisest soost inimeste suhtes.1
● Gei on mees, kes tunneb emotsionaalset ja seksuaalset tõmmet meeste suhtes ning
eelistab neid partneritena. Üha enam kasutatakse seda sõna üldnimetusena nii
homoseksuaalsete meeste kui ka naiste kohta. Keeleliselt korrektne on öelda ka
“homoseksuaalne mees”.1
● Homoseksuaalne inimene on inimene, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet
samast soost inimeste suhtes ja eelistab neid partneritena1.

● Homovaen (homofoobia) on viha ja/või hirm, mida tuntakse homoseksuaalsete inimeste
vastu.3
● Intersooline inimene on inimene, kelle kombinatsioon füüsilistest ja bioloogilistest
sootunnustest, nagu hormoonid, kromosoomid ja anatoomia, ei vasta mehe või naise
meditsiinilisele normile.4
● Juriidiline sugu määratakse vastsündinu bioloogilise soo põhjal, see märgitakse
rahvastikuregistris ja isikut tõendavates dokumentides. Eestis on kaks teineteist välistavat
juriidilist sugu: mees ja naine.5
● Lesbi on naine, kes tunneb emotsionaalset ja füüsilist tõmmet naiste suhtes ning eelistab
neid partneritena. Keeleliselt korrektne on öelda ka “homoseksuaalne naine”.1
● Queer on ühisnimetaja inimestele, kes ei soovi end siduda mingi kindla definitsiooniga
oma soo või seksuaalsuse kirjeldamiseks.1,6 See on ka termin, mis esindab erinevaid
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heteroseksuaalsed ja/või soonormatiivsed.6
● Seksuaalvähemused on üldiselt ühiskonnas tavapärasest seksuaalsuunitlusest erinevalt
käituv inimgrupp.7
● Sooline eneseväljendus on viis, kuidas inimene väljendab oma sugu. Näiteks võib see
olla läbi riietumisstiili, verbaalse suhtlemise või huvide. Isiku sooväljendus ei pruugi olla
kooskõlas sotsiaalselt ette nähtud soorollidega või tema soolise identiteediga.
Ühiskondlikele ootustele vastavat käitumist nimetatakse soonormatiivsuseks; käitumist,
mida aga peetakse nende ootustega vastuolus olevaks, sooliseks mittevastavuseks.8
● Sooline identiteet (tunnetuslik sugu) on iga inimese sügavalt isiklik tunnetus oma soost.8
Näiteks võib inimene määratleda ennast mehena, naisena, kellegi vahepealsena, mõelda
väljaspool sookategooriaid või end sooliselt mitte määratleda jne.9
● Soo korrigeerimine on protsess, mille käigus muudetakse inimese füüsilisi sootunnuseid
kirurgiliselt ja/või hormonaalselt, et viia need vastavusse soolise identiteediga.6
● Sugu (ka bioloogiline sugu) viitab inimese bioloogilisele seisundile sünnihetkel ja seda
liigitatakse tavaliselt meheks, naiseks või intersooliseks. Bioloogilist sugu määratakse

läbi sugukromosoomide, sugunäärmete, hormoonide, sisemiste suguorganite ja väliste
suguelundite.8
● Trans mees on inimene, kelle bioloogiliseks sooks on sünnil määratud naine, kuid kelle
tunnetuslik sugu on mees.2
● Trans naine on inimene, kelle bioloogiliseks sooks on sünnil määratud mees, kuid kelle
tunnetuslik sugu on naine.2
● Transsooline inimene on inimene, kellele sünnihetkel omistatud sugu ja tunnetuslik
sugu ehk sooline identiteet on omavahel vastuolus.4,6 Ta võib, aga ei pruugi soovida
muuta oma juriidilist sugu ja korrigeerida väliseid sootunnuseid, et need vastaks tema
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sooväljendusele, seksuaalsele orientatsioonile, hormonaalsele seisukorrale, füüsilisele
anatoomiale ega sellele, kuidas isikusse igapäevaelus suhtutakse4, vaid on soovähemus.6
Ajalooliselt on transsoolise kohta kasutatud ka sõna “transseksuaal”, ent selle tähendus
on vastuoluline ning ei määratle mõiste tegelikku olemust.
● Vähemusstress on ärevusseisund, mida omistatakse vähemusgruppide esindajatele, kes
kogevad sageli nende vastu suunatud diskrimineerimist ning ühiskonna vaenulikku
suhtumist.10
EAÜS seisab inimõiguste eest ning mõistab seega hukka inimeste igasuguse diskrimineerimise
nende soolise või seksuaalse enesemääratluse alusel. Inimõigused on universaalsed ja jagamatud
ning

hõlmavad seega tingimata

kõiki

LGBTQIA+ inimesi.11 Õigus võrdsusele

ja

mittediskrimineerimisele on inimõiguste keskseteks põhimõteteks, mis on sätestatud ÜRO
põhikirjas, Universaalses Inimõiguste Deklaratsioonis (The Universal Declaration of Human
Rights, UDHR) ja inimõiguste lepetes.12

Ka Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse,
rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste,
samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.13 Alates 2009. aasta 1. jaanuarist
kehtib Eestis võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS), mis kaitseb diskrimineerimise eest rahvuse,
rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, puude või seksuaalse sättumuse alusel.14

Sisu
Eesti kuulub Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide hulka, kus LGBTQIA+ õiguste edendamine on
võrreldes vanemate ELi riikidega mahajäänum.6 Seadusandlus on küll aastatega edenenud, kuid
seaduste täielikuks jõustumiseks ning toimimiseks tarvilikud sammud on jäänud tegemata.6,15
Seksuaalsuhted samast soost inimeste vahel dekriminaliseeriti Eestis 1992. aastal.6 2009. aastast
kehtib Eestis võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS)14, mis hõlmab ka soo- ning seksuaalvähemusi,
kuid tagab samas piiratumad õigused antud ühiskonnagrupile. Nimelt sätestab VõrdKS § 2
seadus vastavalt diskrimineerimise alusele erinevad kohaldamisalad.14 Diskrimineerimine
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sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuse pakkumisel, hariduses ning
avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste puhul.6,14 Diskrimineerimist seksuaalse sättumuse
alusel antud aladel aga reguleeritud ei ole.6

Perekonnaseaduse § 10 lg 1 alusel ei ole Eestis võimalik sõlmida samast soost isikute vahelisi
abielusid; samuti ei ole seaduses reguleeritud samasooliste paaride välisriikides sõlmitud
abielude tunnustamine.16 See toob kaasa ka võimalikke probleeme isikute vaba liikumise
põhimõtte rakendamisel Euroopa Liidus.6 Küll aga jõustus Eestis 2016. aasta alguses
kooseluseadus, mis võimaldab ka samast soost isikutel riiklikult registreerida kooselu ning
peresisese lapsendamise. Siiski, kooseluseaduse täies mahus jõustumiseks ja rakendamiseks on
vaja vastu võtta selle rakendussätted, mida siiani pole tehtud.6

Transsoolistele inimestele on võimaldatud juriidiliste andmete muutmine ja meditsiiniline
sekkumine, mis on tagatud ühtsete arstlike nõuetega aastast 1999.6,17 Kahjuks on kogu protsess
ajakulukas, kestusega vähemalt 2 aastat, diskrimineeriv ja praeguseks iganenud.6,17 Eestis
kehtivad regulatsioonid ja protsessi käik ei ole kooskõlas ka Euroopa Nõukogu soovitusega,
milles rõhutatakse, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid kasutusele võtma sobivad meetmed,
tagamaks soo korrigeerimise täielik õiguslik tunnustamine kõigis eluvaldkondades. Eelkõige

tuleks võimaldada nime ja soo vahetamine ametlikes dokumentides kiirel, läbipaistval ja
ligipääsetaval viisil.6,18

LGBTQIA+ inimeste vastu suunatud diskrimineerimine on märgatav ka ühiskondlikul tasandil.
Mitmed Eestis läbiviidud uuringud on kinnitanud, et eestimaalased näitavad LGBTQIA+
inimeste suhtes üles teatud määral umbusku, hirmu ja ka halvustavat suhtumist.19.20 2019. aastal
avaldatud avaliku arvamuse uuringu põhjal peab 52% üle 14-aastastest Eesti elanikest
homoseksuaalsust vastuvõetamatuks ning ei aktsepteeri samast soost inimeste õigust abielule ega
lapsendamisele.19 Valdavaks põhjuseks on uskumus, et homoseksuaalsus on ebanormaalne ning
ebameeldiv, kusjuures olulisi muutusi suhtumistes aja jooksul uuringutega täheldatud ei ole.19
Seda hoolimata tõigast, et praeguseks ollakse üldtunnustatud seisukohal, et seksuaalne ja
romantiline tõmme, tunded ja seksuaalkäitumised samast soost inimeste vahel on normaalsed
variatsioonid seksuaalsusest 21
 , mistõttu seda ei saa psühholoogiliseks patoloogiaks lugeda.22
Ühiskonna diskrimineeriv ja vaenulik suhtumine seksuaal- ja soovähemuste esindajatesse
põhjustab LGBTQIA+ kogukonna inimestel vähemusstressi, mida peetakse oluliseks faktoriks
nende keskmisest halvemates tervisenäitajates.23,24 On näidatud, et lesbidel, geidel ja
biseksuaalsetel inimestel on heteroseksuaalsete inimestega võrreldes 2,5 korda suurem
enesetapurisk ning 1,5 korda suurem risk kuritarvitada sõltuvusaineid ning haigestuda
vaimsetesse haigustesse, sh depressiooni, ärevushäiretesse ja foobiatesse.23 Transsooliste
inimeste hulgas on probleem samuti tõsine – Ameerika Ühendriikides on leitud, et 46% trans
meestest ja 41% trans naistest on üritanud võtta endalt elu. 25-27

LGBTQIA+ kogukonna tervisega seonduvad probleemid ei piirdu vaid vaimse tervisega.
Ülemaailmselt on viimase UNAIDSi raporti andmetel geidel ja teistel meestega seksivatel
meestel (MSM) tõenäosus HIVi haigestuda 19 korda kõrgem üldpopulatsiooni keskmisest.28
Eestis on viimastel aastatel homoseksuaalne levikutee kindlaks tehtud ca 5% aasta jooksul
diagnoositud HIVi esmasjuhtudest, samas Euroopas on sama näitaja 42%29, mis võib viidata
meie puudulikule andmekogumisele. Ameerikas on leitud, et MSM-id on lisaks HIVle rohkem

ohustatud nakatuma ka teistesse sugulisel teel levivatesse infektsioonidesse, nt süüfilis, gonorröa
ja klamüüdia.30 Ülemaailmselt on trans naiste risk nakatuda HIVi 49 korda kõrgem kui
üldpopulatsiooni liikmeil, trans meeste kohta puuduvad piisavad uuringud.31
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stigmatiseerimist, mistõttu ei pruugi nad jõuda teenuse osutaja ning ravini - seeläbi kannatab
nende üldine heaolu ning tervis.32-34 Näiteks võivad HIV-positiivsed MSM-id jääda
diagnoosimata, ravimata ning tõhusad ennetusmeetmed rakendamata.34 Sageli ei julge
transsoolised inimesed avaldada isiklikku informatsiooni, kuigi see võib ravi määramise jaoks
oluline olla.35 Muuhulgas esineb LGBTQIA+ kogukonnas keskmisest enam sõltuvusainete
kuritarvitamist, mis võib omakorda viia sotsiaalse tõrjutuseni.35

Kokkupuuted tervishoiusüsteemiga on Eesti LGBTQIA+ kogukonnal kogemused olnud
valdavalt positiivsed, ent oma seksuaalset sättumust arstidele enamasti ei täpsustata.
Tervishoiuteenuse osutajad seda sageli ka ei küsi, mis võib jätta mitmed riskirühmad ja haiguste
tekkepõhjused vajaliku tähelepanuta.6 Lisaks puudub seksuaalkäitumise dokumenteerimata
jätmise korral võimalus edaspidiseks haigusloopõhiseks teadustööks ja seeläbi paremaks
arusaamiseks seksuaal- ja soovähemuste esindajate tervisest.36 Ühe suurema murekohana näevad
Eesti LGBTQIA+ inimesed piiranguid MSM-idel veredoonoriks olemisel, kus vereloovutamine
on reguleeritud seksuaalse sättumuse, mitte riskikäitumise alusel.6

Ameerika Meditsiiniseltsi väljaanne (The Journal of the American Medical Association) on
leidnud, et tulevastele meditsiini valdkonna ekspertidele ei õpetata piisavas mahus seksuaal- ja
soovähemuste eripärasid ning käsitlus selliste patsientidega suhtlemisest on puudulik.37 2016.
aasta Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise voliniku kantselei uuringus on
haridussüsteemi välja toodud ühe oluliseima kohana, kus LGBTQIA+ temaatikat käsitleda,
edendada sallivust, pakkuda tuge homoseksuaalsetele ja transsoolistele noortele ning seeläbi
parandada nende inimeste olukorda ühiskonnas.6
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diskrimineerimise lõpetamiseks riiklikul tasandil on esmajärjekorras vajalik reguleerida ja
tunnustada samast soost inimeste kooselu ning ühiste laste saamine ning kasvatamine, võttes
vastu kooseluseaduse rakendusaktid või võimaldades samasoolistele paaridele sõlmida abielu.
Kutsume üles ettevõtteid, mittetulundusühinguid ja kõiki muid inimesi koondavaid asutusi
astuma samme kõiki kaasava, turvalise ja avatud õhkkonna loomiseks ja diskrimineerimise
vähendamiseks.

LGBTQIA+ teemad peavad olema meedias, õppeasutustes ja riiklikul tasandil käsitletud
inimõiguste põhiselt ja lugupidavalt. Rõhutame edasiste teadusuuringute ning nendepõhise
teavitustöö ja hariduse vajadust. Teavitustöö on oluline nii üksikisiku kui ka haridusasutuste
tasandil, et kindlustada teadlikkus seksuaal- ja soovähemuste igapäevaelulistest takistustest ja
nendega seonduvatest (tervise)riskidest.

Seisame selle eest, et meditsiinisüsteem ei diskrimineeriks inimesi nende seksuaalse sättumuse
ja/või soolise identiteedi alusel. Selleks on muuhulgas vaja süstemaatiliselt käsitleda seksuaal- ja
soovähemuste spetsiifilisi terviseriske meditsiini ja tervishoiu valdkonna õppekavades. Samuti
peab kaaluma täiendkoolituste vajadust, lähtudes LGBTQIA+ spetsiifikast.
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