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EESSÕNA

Aastal 2008 võttis Euroopa Parlament ühe esimese rahvusvahelise organisatsioonina
vastu mitmekeelsed sooneutraalse keelekasutuse suunised. Mul on hea meel, et
sellest ajast saadik on ka paljud teised institutsioonid ja organisatsioonid sarnased
juhised vastu võtnud. Suuniste 10. aastapäeva puhul ning keelelise ja kultuurilise
arengu kajastamiseks palus soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse
kõrgetasemeline töörühm parlamendi teenistustel sooneutraalse keelekasutuse
suunised ajakohastada. Nendes antakse praktilist nõu sooliselt õiglase ja kaasava
keelekasutuse kohta kõigis ametlikes keeltes.

Väljendan kõrgetasemelise töörühma nimel heameelt sooneutraalse keelekasutuse
suuniste ajakohastatud väljaande üle, mis on asjaomaste keele- ja haldusteenistuste
tiheda koostöö vili.

Euroopa Parlament on võtnud endale südameasjaks sooneutraalse keele kasutamise
nii kõnes kui ka kirjalikus suhtluses, seetõttu palun siinkohal asjaomaseid teenistusi,
et nad suurendaksid teadlikkust ajakohastatud suuniste kohta ja nende kasutamise
olulisuse kohta parlamendi väljaannetes ja teabevahetus

Dimitrios Papadimoulis
asepresident
soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma esimees

© Euroopa Parlament 2018
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MIS ON SOONEUTRAALNE KEEL?

Sooneutraalse või sooliselt kaasava keele kasutamine ei ole üksnes poliitilise korrektsuse
küsimus. Keel kajastab ja mõjutab tugevasti inimeste hoiakuid, käitumist ja arusaamu.

Sugude võrdse kohtlemise eesmärgil on juba alates 1980. aastatest otsitud sooneutraalset,
sooliselt õiglast ja mitteseksistlikku keelekasutust, kus ei eelistataks kumbagi sugu ega
põlistataks soolisi eelarvamusi.

Selleks on viimase kümne aasta jooksul koostatud ja rakendatud arvukalt suuniseid
rahvusvahelisel ja riigi tasandil. Rahvusvahelised ja Euroopa Liidu institutsioonid (näiteks
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, Maailma Terviseorganisatsioon, Rahvusvaheline
Tööorganisatsioon, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon), kutseorganisatsioonid,
ülikoolid, suured uudisteagentuurid ja väljaanded on võtnud mitteseksistliku keelekasutuse
suuniseid vastu eraldi dokumendina või stiilijuhenditesse lisatud konkreetsete soovitustena.
Ka paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on keelepoliitikat arutatud ja eri tasanditel
samalaadseid suuniseid välja pakutud.

Sooneutraalne keel on üldmõiste, mis tähistab mitteseksistlikku, kaasavat
ja sooliselt õiglast keelekasutust. Sooneutraalse keele kasutamise eesmärk
on vältida sõnavalikut, mida võib tõlgendada eelarvamusliku,
diskrimineeriva või alandavana ja mis annab kaudselt mõista, et üks
bioloogiline või sotsiaalne sugu on norm. Sooliselt õiglase ja kaasava keele
kasutamine aitab vähendada soolisi stereotüüpe, edendada sotsiaalseid
muutusi ja saavutada soolist võrdõiguslikkust.
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SOONEUTRAALNE KEEL
EUROOPA PARLAMENDIS

1. ÜLDINE TAUST

Soolise võrdõiguslikkuse põhimõte ja soolise diskrimineerimise keeld on kindlalt sätestatud
aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa Parlament on neid
põhimõtteid mitmel korral kinnitanud. Seda peaks kajastama ka parlamendis kasutatav keel.

Käesolevate suuniste eesmärk on tagada, et ka parlamendi dokumentides ja teatistes
kasutataks kõigis ametlikes keeltes võimalikult mitteseksistlikku ja sooliselt kaasavat
sõnastust.

Tegemist ei ole Euroopa Parlamendi tekstide autoritele kohustusliku eeskirjaga, vaid pigem
soovitakse julgustada haldusteenistusi sootundlikult kirjutama ja tõlkima.

Loomulikult on tähtis, et tõlkijad teksti oma keeles võimalikult usaldusväärselt ja täpselt edasi
annaksid. Kui autor teadlikult kasutab sugu eristavat keelt, peab tõlge seda kavatsust järgima.
Seetõttu on eriti oluline, et parlamendis koostatud tekstide autorid oleksid sooneutraalse
keele kasutamise põhimõtetest kõigiti teadlikud.

Suulise tõlke valdkonnas võtavad parlamendi teenistused sooneutraalse keele kasutamise
nõuet täielikult arvesse ning järgivad sellega seotud mittediskrimineerimise, tunnustamise ja
võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Vastavad suunised on seetõttu internetis kergesti
kättesaadavad ja tõlgid kasutavad neid koosolekute tõlke ettevalmistamisel. Kuigi tõlgid
tunnevad sooneutraalse keele kasutamise norme oma töökeeltes, on nende töös teatud
piiranguid, näiteks suuliste sõnavõttude suur kiirus, vajadus austada kõneleja autorsust ja
kavatsusi ning vältida toimetamist. Samuti on suulisel keelel kirjutatud tekstiga võrreldes
teatud erijooni, mis võivad sünkroontõlkes, mis on väga kiire ja intensiivne tegevus,
sooneutraalse keele kasutamise mõnikord keeruliseks muuta.
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2. PARLAMENDI ERIPÄRA

Käesolevad suunised peavad kajastama parlamendi töö kaht eriomadust: mitmekeelset
töökeskkonda ja rolli Euroopa Liidu seadusandjana.

a) Mitmekeelne keskkond

Euroopa Parlamendi mitmekeelses keskkonnas tuleb sooneutraalse ja sooliselt kaasava
keele kasutamise põhimõtete järgimisel arvesse võtta, et eri ametlikes keeltes sobivad
erinevad strateegiad, sõltuvalt keele grammatilisest tüübist.

Grammatilise soo väljendamisest lähtudes võib liidu ametlike keelte hulgas eristada kolme
liiki keeli ja vastavalt erinevaid strateegiaid sooneutraalse keele kasutamiseks:

– keeled, kus kasutatakse loomulikku sugu (näiteks taani, inglise ja rootsi keel), kuid kus isikut
märkivad nimisõnad on enamasti sooliselt neutraalsed ja soo märkimiseks kasutatakse
isikulisi asesõnu. Nende keelte puhul on üldine suund kasutada võimalikult vähe
soospetsiifilisi mõisteid. Levinuim keeleline strateegia neis keeltes on neutraliseerimine. Et
soole viitamist vältida, võib kasutada sooneutraalseid mõisteid, mis viitavad inimestele
üldiselt, mitte konkreetselt meestele või naistele (chairman asendatakse sõnaga chair või
chairperson, policeman või policewoman asemel öeldakse police officer, spokesman
asendatakse sõnaga spokesperson, stewardess asemel kasutatakse flight attendant,
headmaster või headmistress asendatatakse sõnaga director või principal jne). Sellise
sooneutraalse suundumuse tagajärjel on kadunud vanemad naissugu tähistavad vormid ja
varasemad meessugu tähistavad vormid on muutunud mõlemat sugu tähistavaks (näiteks
actor endise actress asemel). Kasutatakse ka sooliselt kaasavat keelt, näiteks varasema
üldiselt inimestele viitava he asemel kasutatakse he or she.

– keeled, kus kasutatakse grammatilist sugu (näiteks germaani, romaani ja slaavi keeled).
Nendes keeltes on igal nimisõnal grammatiline sugu ning isikuliste asesõnade sugu ühildub
tavaliselt viidatava nimisõna sooga. Kuna sõnavaralisest seisukohast on nendes keeltes
peaaegu võimatu olemasolevatest sõnadest üldiselt vastuvõetavaid sooliselt neutraalseid
vorme luua, on otsitud muid võimalusi, mida haldus- ja poliitilises keeles kasutada
soovitatakse.

Feminiseerimine (st naissoovormide kasutamine meessoovormide asemel või mõlema vormi
kooskasutamine) levib neis keeltes aina laiemalt, eriti ametialases keeles, näiteks naiste
ametinimetuste puhul. Kuna enamik ametinimetusi on traditsiooniliselt grammatiliselt
meessoolised, üksikute eranditega traditsiooniliste naiste ametite puhul nagu nurse või
midwife, on see põhjustanud eriti tugevat diskrimineeritustunnet. Seetõttu on peaaegu kõigi
meessooliste ametinimetuste kõrvale hakatud looma ja aina laiemalt kasutama naissoolisi
vasteid (Kanzlerin, présidente, sénatrice, assessora jne). Samuti leiab paljudes keeltes aina
laiemat heakskiitu teatud referentide puhul meessoolise üldnimetuse asemel mõlemast soost
vormide samaaegne kasutamine (tutti i consiglieri e tutte le consigliere).
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Seega ei ole meessooliste üldnimetuste kasutamine enam absoluutne tava, isegi mitte
õigusaktides. Näiteks Lissaboni lepingu saksakeelses versioonis kasutatakse üldmõistet
„kodanikud“ ka kujul Unionsbürgerinnen und Unionsbürger.

– keeled, kus sugu puudub (näiteks eesti, soome ja ungari keel), kus ei ole grammatilist sugu
ega ka sooliselt eristatud isikulisi asesõnu. Üldiselt ei ole nende keelte puhul erilist soolise
kaasavuse strateegiat vaja, välja arvatud erijuhud, mida käsitletakse eraldi nende keelte jaoks
koostatud suunistes.

b) Euroopa Parlament kui seadusandja

Sootundlikkuse põhimõtte kajastamine tekstis sõltub suurel määral teksti liigist ja stiilist.

Tekstide koostajad peaksid hoolikalt jälgima, et valitud lahendus vastaks teksti liigile ja
hilisemale kasutusele ning et igast soost isikud tunneksid, et tekst kõnetab neid piisaval
määral.

Näiteks kõnepidamisel kasutatav väljend (Ladies and Gentlemen) või kirja pealdises kasutatav
otsene pöördumine (Dear Sir or Madam) ei pruugi olla kooskõlas õigusloomes kehtivate
ametlike piirangutega, sest õigusaktide keel peab olema selge, lihtne, täpne ja järjekindel ning
selles ei saa rakendada teatavaid sooneutraalse keele kasutamise võtteid, mis võiksid tekstis
sätestatud kohustused mitmetähenduslikuks muuta (näiteks kordamööda mees- ja naissoost
asesõna kasutamine üldise asesõnana või mõnes dokumendis ainult naissooliste ja teises
ainult meessooliste vormide kasutamine).

Selgust ohvriks toomata tuleks õigusaktides võimalikult vältida sooliselt mittekaasavat keelt,
näiteks ainult meessoovormi kasutamist üldises tähenduses. Paljud liikmesriikide
seadusandlikud organid on juba vastavad soovitused vastu võtnud.
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ENAMIKULE KEELTELE ÜHISED PROBLEEMID

Kuigi seksistliku keelekasutuse vältimise viisid eri keeltes erinevad, on paljud järgmised
probleemid enamikule keeltele ühised.

1. MEESSOOST SÕNADE ÜLDISTAV KASUTAMINE

Enamikus keeltes, kus on grammatiline sugu, kasutatakse meessoost sõnu naistest ja
meestest koosnevate rühmade tähistamiseks (meessugu kui „kaasav“ või „üldine“ sugu),
naissoovormi aga ainult naistest koosnevate rühmade tähistamiseks (naissugu kui „välistav“
sugu). Sellist meessoo üldist või neutraliseerivat kasutamist on tihti tajutud naiste
diskrimineerimisena.

Enamik grammatilise sooga keeli on sellise üldise kasutuse vältimiseks välja töötanud oma
strateegiad. Vastavaid strateegiaid kirjeldatakse brošüüri lõpus toodud konkreetsetes
suunistes. Lahendusi, mis vähendavad teksti loetavust, näiteks kombineeritud vormid (s/he,
him/her) tuleks vältida.

Lisaks leidub paljudes keeltes arvukalt mitmesuguseid idiomaatilisi väljendeid, kuhu kuulub
sõna „mees“, kuigi viidatakse nii meestele kui ka naistele, näiteks manpower, layman,
man-made, statesmen, committee of wise men. Selliste väljendite kasutamist tuleks vältida.
Neist tuleb teadlik olla ja enamasti on neid ka võimalik sooneutraalseks muuta.

Eri strateegiaid kombineerides (vt konkreetseid suuniseid) peaks enamikul juhtudel olema
võimalik parlamendi tekstides sooneutraalsuse ja soolise õigluse põhimõtet rakendada.

2. ELUKUTSETE JA AMETITE NIMETUSED

Euroopa Parlamendi tekstides kasutatakse ametinimetuste puhul loomuliku sooga ja
loomuliku soota keeltes üldmõisteid, grammatilise sooga keeltes aga võib erandjuhul
kasutada meessoovormi (nt chaque député ne peut soutenir qu’une candidature).

Kui isiku sugu on tekstis tähtis või kui osutatakse üksikisikutele, tuleks, iseäranis grammatilise
sooga keeltes, kasutada soospetsiifilisi termineid (nt la haute représentante de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité). Üldjuhul tuleks pöördumis- või
viitamisvormide kasutamisel järgida inimese enda soovi (nt Madame le Président või Madame
la Présidente).

Teated vabadest töökohtadest tuleks koostada sooliselt kaasaval viisil, et julgustada
töökohale kandideerima nii mehi kui naisi.
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3. KÕNETLUSSÕNADE KASUTAMINE

Teatavates keeltes (näiteks saksa ja prantsuse keeles), tähistasid kõnetlussõnad Madame,
Mademoiselle, Frau või Fräulein algselt naise abielu- või vallalist seisundit. See on aastate
jooksul muutunud ning nende sõnade kasutamisega enam perekonnaseisu ei märgita.
Halduspraktika järgib seda suundumust. Näiteks sõna Mademoiselle on prantsuskeelsete
riikide haldusdokumentidest kadumas, jättes alles vaid Madame või Monsieur. Parlamendi
dokumentides jäetakse kõnetlussõnad Monsieur, Frau, Ms jne enamasti lihtsalt ära ja
kasutatakse isiku täisnime.
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KOKKUVÕTE

Parlament pooldab kõigiti soolist võrdõiguslikkust ja soolisest diskrimineerimisest hoidumist.
Sootundlik keelekasutus on üks viis selle eesmärgi saavutamiseks. Kuna parlamendis on koos
palju eri keeli ja kultuure, ei leidu siin kõigile ühtset lahendust, vaid igas kontekstis tuleb leida
sobivad vahendid, võttes arvesse vastavaid keelelisi ja kultuurilisi näitajaid. Praktilised
lahendused eesti keele jaoks on esitatud käesolevate suuniste teises osas.

Kui soovitakse, et kasutataks sooneutraalset keelt, tuleb arvesse võtta ka parlamendi rolli liidu
seadusandjana. Mitte kõiki lahendusi, mis muidu sobiksid, ei saa kasutada õigusaktide
kontekstis, mis nõuab selgust, lihtsust, täpsust ja järjekindlust.

Kasutajad võtavad eelarvamusteta keele paremini omaks, kui see on
loomulik ja märkamatu. Tuleks otsida tõeliselt neutraalseid ja kaasavaid
alternatiive, arvestades samas parlamendi töökeskkonna mitmekeelsust ja
õigusaktide koostamise spetsiifilisi nõudeid. Käesolevate suuniste eesmärk
on õhutada parlamendi haldusteenistusi nendele küsimustele mõtlema.
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SOOVITUSED SOONEUTRAALSE EESTI KEELE KASUTAMISEKS

1. KUTSENIMETUSED'

Kui eesti keeles on kutsenimetus, mis ei rõhuta soolisust, tuleks seda kasutada.
Näiteks:
„turvamehe“ asemel „turvatöötaja“;
„meremehe“ asemel „laevapere liige“;
„meeskonna“ asemel „rühm“, „grupp“;
„ärimehe/ärinaise“ asemel „ettevõtja“;
„baarmen“ asemel „baaritöötaja“.

Topeltvormide nagu „ärimees/ärinaine“ kasutamine ei ole soovitav.
Kui eesti keeles ei ole veel asjaomase kutse kohta muud sõna kui soole viitava liitega
sõna, tuleks seda kasutada mõlemast soost isikute kohta.
Näiteks:
„ämmaemand“;
„õde“ (meditsiinitöötaja).

2. AMETINIMETUSED

Kui eesti keeles on olemas sobiv ametinimetus, mis ei rõhuta soolisust, tuleks seda kasutada.
Näiteks:
„esimehe“ asemel „eesistuja“, „juhataja“, „spiiker“, „juht“.

Dokumendis, mis ei ole õigustloov akt ega tugine parlamendi kodukorrale, võib kasutada
ametinimetust vastavalt ametikandja soole.
Näiteks:
„komisjoni esimees või komisjoni esinaine“.
Naisorganisatsioonide puhul tuleks kasutada ametinimetust „esinaine“.

Kui tegemist on kinnistunud ametinimetusega, mida ilma parlamendi kodukorda muutmata
teisiti kasutada ei saa, tuleks kasutada kodukorras ette nähtud ametinimetust.
Näiteks:
„fraktsiooni esimees“.

Kui tegemist on õigusliku terminiga õigustloovas aktis, tuleks kasutada õiguslikku konteksti
sobivat ametikandja nimetust.
Näiteks:
„nõukogu aseesimees“.
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3. PÖÖRDUMISED KÕNES JA KIRJAS

Kui tegemist on ametliku pöördumisega, sobib kõnes kasutada väljendeid nagu „Austatud
parlamendiliikmed“, „Lugupeetud külalised“ jne.
Vähem ametliku pöördumise puhul kõnes on kohane ka „Daamid ja härrad“.

Kirjaliku pöördumise puhul tuleks ametlikus kontekstis vältida kõnetlussõnu „proua“ ja
„härra“ ning selle asemel kasutada isiku ametinimetust või täisnime või mõlemaid.
Näiteks:
„Austatud parlamendiliige“; „Lugupeetud Andres Tamm“; „Austatud parlamendiliige Andres
Tamm“.

Kõnetlussõna asendab ka isiku tiitel.
Näiteks:
„Austatud professor Tamm“.

Kui isiku ametinimetus ega täisnimi ei ole teada, tuleks eesti keeles siiski hoiduda
kaldkriipsuga vormistusest, nagu „Lp härra/proua“. Selle asemel võib kasutada pöördumist
„Lugupeetav“ (ametlikus kirjas) või alustada kirja kasutades tervitussõnu (mitteametlikus
kirjas), jättes isiku nime kirja alguses mainimata.

4. VÄLJAJÄTTED

Kui võimalik, tuleks soole osutav sõna väljendis välja jätta.
Näiteks:
wise men’s club – „tarkade klubi“.


