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EDIE JA THEA: Väga pikk kihlus- 61min (inimõigused, naised, LGBT) 

 

Nagu nimigi viitab, on dokumentaal ”Edie ja Thea: üks väga pikk kihlus“ reis läbi elu. Lisaks 

samasooliste õigusele abielluda, kostavad peategelased Edie ja Thea veel väga erinevatel 

teemadel. Need kaks, pea 80-aastast prouat, on täis elurõõmust kantud elufilosoofiat ning 

võitlusvaimu. Oma ühise eluga paralleelselt meenutavad Edie ja Thea Ameerika eluolu 

kuldsetel kuuekümnendatel ja hullumeelsetel seitsmekümnendatel, räägivad avameelselt 

oma lesbisuhtest, vanadusest, haigusest, julgusest, kodanikuaktiivsusest, perekonnast ja 

iseendast, vürtsitades kõike eluterve huumoriga. 

 

Lisainfo: Tallinnas asuv OMA (oma maailma avardamise) keskus on seksuaal- ja 

soovähemuste infokeskus, mis ühendab LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimesi, küsimusi, mõtteid, 

muresid ja soove. OMA keskus korraldab ka koolitusi ja aitab läbi viia grupiarutelusid 

koolides www.omakeskus.ee  

 

 

Tegevused enne filmi: 

1. Arutlege gruppides järgmiste küsimuste üle: Miks inimesed tahavad abielluda? 

Milliseid erinevaid kooselu vorme on olemas? Mis on perekond? Mis on sinu jaoks 

perekonnas oluline?  

2. Tutvustage grupis arutletud mõtteid kogu klassile. 

 

 

 Tegevused peale filmi:  

1. Mis on filmi põhisõnum? Kuidas on filmiautorid seda sõnumit esitanud? Kelle 

vaatepunktist on lugu räägitud?  

2. Miks tahtsid Edie ja Thea peale nii pikka kooselu ikkagi ametlikult abielluda? 

3. Kas samasooliste abielud võiksid/peaksid olema Eestis lubatud? Miks (mitte)?  

 

 

Grupitöö:  

Eesti Vabariigi põhiseaduses on kirjas 

 § 12.   Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, 

nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti 

varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. 

  Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise 

õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav 

õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. 

§ 13.   Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka 

välisriikides. 

  Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest. 

http://www.omakeskus.ee/


Vaatan, osalen, muudan! 

 

Perekonnaseaduses on kirjas 

§ 1.  Abielu sõlmimise eeldused 

(1) Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. 

 

Kas Perekonnaseadus on teie arvates Põhiseadusega kooskõlas? Põhjendage oma arvamust. 

Milline võiks olla selles küsimuses seisukoht näiteks inimõiguste aktivistil, Kirikute Nõukogu 

esindajal, Sotsiaalministeeriumi esindajal, teie vanaemal? 


