
1. Sõda ja naised 

Eesmärk: arutada, kuidas sõjad mõjutavad naiste elu ja tutvuda pagulasprobleemidega. 

Sihtgrupp: põhikool ja gümnaasium 

1 õppetund 

Juhised: Vaadake UNESCO 3-minutilist filmi teemal, kuidas sõda mõjutab naiste elu. Film on 

olemas erinevates keeltes, muuhulgas inglise, prantsuse, itaalia, portugali keeles ja on 

suurepärane ettevalmistus keeltetunniks. 

 

Palu õpilastel leida 3 fakti ja need üles kirjutada. Lase neil moodustada nende faktide põhjal 

küsimusi ja arutlege paarikaupa nende abil: 

 kuidas mõjutab sõda naisi ja lapsi 

 kas naised puutuvad sõjas kokku meestest erinevate ohtudega 

 kuidas muutub naiste olukord sõjalise konflikti keskel 

 milliseks muutub argipäev sõjalise konflikti keskel?  Aga pagulaslaagris? 

 kas sõjast on võimalik  toibuda 

Kirjutage paarisvestluste tulemused tahvlile ja tehke nendest kogu klassiga kokkuvõte pealkirja 

all „Kuidas mõjutab sõda naiste elu?“ 

2. Sõnade sugu  

Eesmärk: vaadelda, milline on  sõnade suhe sooga 

Sihtgrupp: põhikool, gümnaasium 

1 õppetund 

Juhised: Kirjutage  paarikaupa  või väikeses rühmas 5 

 ametit  

 iseloomujoont 

 eset 

Arutlege, kas sõnad viitavad kummalegi soole või on need täiesti neutraalsed. Märkige iga sõna 

järgi F(naissoost), M(meessoost) või N(neutraalne) vastavalt sellele, millega  sõna teie arvates 

seostub. 

Rääkige paarikaupa või väikeses rühmas, mis teil sõnadega seondub. 



Jagage tahvel kolmeks (F, M, N) ja kirjutage iga sõna vastava tulba alla, mis sooga teie arvates 

on tegemist. Arutage kõik sõnad järjekorras läbi ja iga sõna kohta kirjutage põhjendused, miks ta 

seondub nais- või meessooga. Miks mõni sõna on neutraalne? Kas kõik arvavad ühtemoodi? 

Arutlege lõpuks, mis on selle  tagapõhjaks, et sõna seondub nais -  või meessooga. 

 

3.Soolisus  

 

Eesmärk: vaadelda ühiskonna  sooerissuste kujundamise tavasid 

Juhised: Lugege alltoodud katkendit „Soomääramise test“ Helsinkin Sanomatest. 

 

Saime kuu aega tagasi teise lapse. Teadsime juba ennem tema sugu ja rääkisime sellest 

ka tuttavatele. Siis kuulsin abielupaarilt, kes sai samal ajal lapse, kuid tegi  hoopis 

vastupidi:   ei öelnud peale  lapse sündi, mis soost nende laps on, isegi lähedastele. Kas 

teil on tüdruk või poiss küsimusele vastati, et meil on beebi. Beebi on beebi, mingit sugu 

ei ole tal veel pikka aega, põhjendas lapse ema. Küsimus oli tema jaoks feministlik. 

Eesmärk oli panna inimesed mõtlema, kui lihtsalt me teeme inimlapsel soovahet juba 

beebina. Lapse sooline vahetegemine ilmneb juba selles, kui erinevalt me suhtume 

poistesse ja tüdrukutesse. Arvatakse, et poisid on aktiivsemad. Neile antakse 

funktsionaalseid mänguasju, tüdrukud aga saavad kingituseks roosasid  sipupükse, ütleb 

lapse ema. Ja edasi läheb asi aina  halvemaks. Tüdrukute  välimusele pööratakse 

põngerjast peale rohkem tähelepanu - ja nii õpivad tüdrukud juba varakult oma välimuse  

pärast muretsema. 

(...) Olin  hämmastunud.(...) Kas nad tahtsid juba varasest east peale teha lapsest  

võrdõiguslikkuse poliitika  vahendit? Või olin ise teinud rumalalt, tehes lapse 

traumeerimisprotsessile hea alguse, paljastades tema soo juba enne sündi? 

(Helsingin Sanomat 24.2 Jaakko Lyytinen ) 

Arutlege paarikaupa või väikeses rühmas; 

 Kuidas kahe perekonna lapse soost teadaandmise viis erines teineteisest? 

 Milliseid põhjendusi toodi? 

 Mida arvate kirjutises toodud põhjenduste kohta? Kas me teeme lapse sool vahet 

juba imikust peale? Mida sellega õieti mõeldakse? 



  Kas lapsele  võib olla kahjulik, kui teda koheldakse vastavalt traditsioonilistele 

soorollidele? Kas olete ise sellega kokku puutunud? 

 Kas teid on kasvatatud vastavalt traditsioonilisele tüdruku või poisi rollile? Mis 

mõtted teil sellega seoses tekivad? 

 Kas olete tundnud, et mõni asi on tundunud teie soo jaoks ebasobiv ? 

Vihje! Ülesannet võib laiendada, andes õpilastele samal teemal kirjaliku ülesande. Kirjutage 

arvamusartikkel või kolumn pealkirjaga: Mina ja sooroll. Võite ka arutleda sellega seoses 

soorollide üle näiteks ajaloo vaatevinklist. 

 

4. Lotovõit sündida poisina.  

Eesmärk: vaadelda soo tähendust ja eri sugupoolte väärtust. 

Sihtgrupp: põhikool ja gümnaasium 

Jagage klass neljaks rühmaks. Lugege läbi alltoodud informatsioon. Ja vastake seejärel 

küsimustele. Tunni lõpuks viige kogu klassiga läbi vestlus.100 miljonit naist puudu. 

 

Sünniandmete põhjal on maailmas ligi 100miljonit tüdrukut puudu. Ainuüksi Hiinas ja mujal 

Aasias on ligi 70 miljonit tüdrukut puudu. Tüdrukute looteid kaotatakse abordi teel ja paljud 

tüdrukbeebid tapetakse . 

(Allikas Fredi - Poisid, võrdõigus ja inimõigused.) 

 

Indias on lapse soosõelumine igapäevane nähtus, hoolimata sellest, et see on keelatud. 

Indias on 927 naist 1000 mehe kohta. Suhtarv on eri piirkondades siiski erinev ja näiteks 

Maharashtra piirkonnas Shvivpuri linnas on vaid 667 naist. Erinevatel hinnangutel on Indias isegi 

50 miljonit naist puudu.  Kuigi lapse soo ütlemine vanematele isegi ultraheli uuringutel on 

ebaseaduslik ja seadusega karistatav,  sellest hoolimata tehakse seda  kliinikutes nii linnas kui 

ka maal .Paljud pered soovivad lapse sugu selleks teada saada, et juhul, kui loode on tüdruk, 

saaks teha aborti. Tihti on peres juba eelnevalt tüdruk  ja vanemad soovivad , et uuesti ei 

sünniks tüdruk . 

(Allikas: Global Finland: Indias on  puudu tüdrukuid ja naisi) 

 

Küsimused: 

 Millest tekstis toodud nähtused tulenevad? 



 Millised   tagajärjed  on lapse  sünnisoo  valikul? 

  Milline on maailm 50 aasta pärast, kui taoline areng jätkub. 

 Kuidas saaks tüdrukbeebide sündi  enam väärtustada? 

 


