list kanapeed, millele ta tõstab oma
jalad, demonstreerides sel moel oma
lõputut üleolekut. Kui taolised kõvad
mehed õpivad paljunema pooldumise-pungumise-kloonimise teel, siis
andku minna ja ülbitsegu. Kuni meil
pole sellist bioloogilist revolutsiooni
toimunud, on naistega ülbitsemine
lihtsalt kuritegelik.
Kuidas hoida noori Eesti naisi
kodumaalt põgenemast? Kas sinu
meelest põgenetakse raha, meeste või
kliima pärast?
Võib-olla põgenetakse hoopis ebakindluse eest? Lahkumist ei saa takistada. Ma vahel mõtlen, et kui ma ise
oleksin äsja ülikooli lõpetanud naine,
läheksin ka laia maailma. Ups, ütlesin
“ülikooli lõpetanud”... (Puhkeb naerma.) Tead, see on mul omamoodi
häda, et oskan mõelda ainult kõrgharidusega naistele.
Mul on üks tuttav hästi rikas mees,
kes väidab, et on välja uurinud huvitava asjaolu. Nimelt ütleb ta nii: “Kui
minutaolised räägivad sellest, et naistelt ei saa lapsi osta ehk siis ükskõik
kui suurejoonelised toetusrahad ei
pane naisi last sünnitama, kehtib see
ehk küll kõrgharidusega, väga iseteadvate ja eneseteostusele suunatud naiste puhul, aga kassiirilt saab

Naistega
ülbitsemine
on lihtsalt
kuritegelik.

last “osta” küll. Seda
peabki praeguses
demograafilises olukorras tegema! Lihtsalt peame laste sünnitamise n-ö kinni
plekkima.”
Kuradima seksistlik jutt muidugi.
Selle peale ehk mõned tuttavad naised ei ütle mulle enam teregi, aga
põhimõtteliselt … nii lihtsalt on.

Mida arvad palgalõhest?
See on samast rubriigist. Palgalõhe
olemasolu näitab naistele puust ja
punaselt ette, et võrreldes meestega neid ikka päris täisväärtuslikeks ei
peeta, kahjuks.
Kas naised on õrnem sugu?
Lühiajalises füüsilises pingutuses on mehed paremad. Pikaajalises pingutuses on naised üle. Koonduslaagrites ilmnes, et tingimustes,
kus mehed surid nagu kärbsed, jäid
naised ellu. Haigestusid, menstruatsioon lakkas, nad vananesid kiiresti,
aga elasid. Mehed surid.
Kes on sinu meelest ajaloo kõige
mõjukamad naised ja mida neilt
õppida?
See on nipiga küsimus. Ootuspärane on hakata nüüd vahutama aja-

loolistest suurustest,
nagu Margaret Thatcher
või Madame de Pompadour, kes aitas suure Prantsuse revolutsiooni puhkemisele
tõhusalt kaasa. Veidi peenem oleks
arutleda unustatud saatusekujundajaist, nagu frankide kuninga Chlodovechi naine, katoliiklik Chrodechild,
kes tõenäoliselt mõjutas oma meest
pöörduma ristiusku, just katoliku
usku, mitte ariaanlikku, ning sealt
see Prantsusmaa lõpuks sündiski.
Cherchez la femme, eks ole. (Otsige naist – toim.) Aga ma ei tahaks
siin loetleda ajaloolisi suurusi. Minu
meelest on meid kõiki mõjutanud
palju enam hoopis mütoloogilised
naised: Ariadne, Penelope, Juudit ja
muidugi Maarja. Või siis poolmütoloogiline Jeanne d’Arc.
Meil on ikkagi meestekeskne maailm. Mütoloogilise kangelanna olemasolu lööb sellesse maailma mõra.
Kasvõi lugu Juuditist, kes otsustab minna piirajate laagrisse ja tappa Olovernese. Omaalgatuslikult.
Ilma et ta Petuulia tarkadelt – meestelt muidugi – mingit suunist oleks
saanud. Ta kõrvaldab Olovernese ja
päästab oma kodulinna. Aga mida
meil sellest õppida oleks? Tuleb ajada
oma asja! 
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