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Ebavõrdsus kirjeldab nii mõõdetavat ressursside eraldamist kui ka konkreetseid inimkogemusi 

marginaliseerumisest, rõhumisest ja lugupidamatusest. „ Ebavõrdsus eksisteerib siis , kui ressursi (nt 

sissetulekud) või tulemuste (nt suremus või haridussaavutused) jaotuses inimrühmade või paikade 

vahel (näiteks sotsiaalmajandusliku rühma või soo järgi) on erinevusi. ”1 Majandusvaldkonnas 

käsitletakse ebavõrdsust eelkõige rahalisest vaatenurgast. Sotsiaalmajanduslikud lähenemisviisid 

pakuvad ebavõrdsusest laiemat arusaama. Göran Therborn (2013) pakub abistavat vahet kolme 

ebavõrdsuse vormi vahel: ressursside ebavõrdsus , (nt rahaline ebavõrdsus, süsiniku ebavõrdsus), 

elutähtis ebavõrdsus (nt ebavõrdsus tervislikus seisundis, oodatav eluiga) ja eksistentsiaalne võrdsus 

(mis põhineb võrdsetel võimalustel ja osalusel). kõikehõlmav tähendus, st diskrimineerimise, 

häbimärgistamise ja rõhumise, nagu rassism, seksism, kasteism või orjus, puudumine). Ebavõrdsus 

kirjeldab sotsiaalset nähtust, mitte loomulikku omadust. Nagu sotsiaalmajanduslik analüüs osutab, 

loovad ja juhivad ebavõrdsust sotsiaalsed institutsioonid 2ning põhjustavad võimusuhted. 

 

Trend: kasvav ülemaailmne ebavõrdsus 

1500. aasta paiku olid maailma suuremad piirkonnad Hiina, India ja Euroopa materjalitoodangu 

poolest elaniku kohta võrdsed. Kolonialismi tõusuga 3hakkas nende maailma piirkondade vahel 

ilmnema "Suur lahknevus" ja see on seadnud tee sajandeid kasvavale globaalsele ebavõrdsusele, 

kolonialismist imperialismini kuni praeguse globaalse põhja ja globaalse lõuna lõheni. Ka viimastel 

aastakümnetel läks suurem osa kasvavast rikkusest neile, kes olid juba väga jõukad. Alates 1995. 

aastast on vaeseim pool elanikkonnast kokku vaid 2% ülemaailmsest jõukuse kasvust, samas kui 

rikkaim 1% hõlmas 38% kogu jõukuse kasvust. 

 

Sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsus riikide ja piirkondade sees 

Kui sissetulekud jagunevad üsna võrdselt sellistes riikides nagu Tšehhi Vabariik, Island ja Norra, siis 

Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ja Tšiilis on tulude jaotus väga ebavõrdne. Võrreldes 

maailma piirkondi, on sissetulekute ebavõrdsus madalaim Euroopas ja kõrgeim Lähis-Idas. Peaaegu 

kõikides riikides on viimastel aastakümnetel riikide sees sissetulekute ebavõrdsus suurenenud, kuid 

erinevas tempos. Rikkus jaotub enamasti ebavõrdsemalt kui sissetulek. Alates 1970. aastatest on 

varanduslik ebavõrdsus kasvanud enamikus riikides ja kogu maailmas. Viimaste aastakümnete jooksul 

on neoliberaalne globaliseerumine nihutanud võimusuhteid ja toonud kaasa tööjõutulu osakaalu 

vähenemise ning suurenenud ebavõrdsuse eri tüüpi töökohtade vahel. Järjekordne võimutasakaalu 

nihe era- ja avalik-õiguslike institutsioonide vahel on toimunud riigivara erastamise kaudu, 

vähendades võimalusi ebavõrdsuse vastu võitlemiseks avalike programmide kaudu 4. 

 
1Shaw jt, 2017 

2Institutsioonid on sageli valesti mõistetav termin, mida tavakeeles seostatakse mõistega "organisatsioonid". Siin kasutame institutsioone 

laiemalt kui “...väljakujunenud ja sisseehitatud sotsiaalsete reeglite süsteeme, mis struktureerivad sotsiaalseid interaktsioone”. Hodgson, 
2006, lk. 18 
3Pomerants, 2000 

4Alvaredo jt, 2018 
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Süsiniku ebavõrdsus 

Jõukuse (ebavõrdne) kasv ja materiaalse elatustaseme tõus viimase 200 aasta jooksul on kaasnenud 

bioloogilise võimsuse ja eriti kasvuhoonegaaside heitkoguste hüppeliselt kasvava kasutamisega. 5Täna 

oleme keset inimtegevusest tingitud kliimakriisi ja kuuendat suurt massilist väljasuremist. Ebavõrdne 

vastutus süsinikdioksiidi heitkoguste eest on ressursside ebavõrdsuse oluline vorm: mida rikkam on 

riik või üksikisik, seda suurem on süsinikuemissiooni tekitavate füüsiliste ressursside kasutamine. 

Ajalooliselt vastutavad globaalse põhjaosa riigid 92% kogu maailmas eralduvatest süsinikdioksiidi 

heitkogustest. 6Praegu eraldab maailma rikkaim 1% elanikkonnast rohkem kui kaks korda rohkem kui 

50 vaeseima osakaal. 

Riigi tasandil võivad hoolekanderežiimid ebavõrdsust vähendada. Liberaalne heaolurežiim 

domineerib anglosaksi riikides, nagu USA, Ühendkuningriik ja Austraalia. See on “jääk” heaoluriik, mis 

keskendub neile, kes turumajanduses endaga hakkama ei saa: haiged, erivajadustega inimesed, 

vanurid, töötud. See režiim eeldab, et kõik teised peaksid enda eest hoolitsema. Keskklass püüab jääda 

hoolekandetoetustest sõltumatuks – esile kerkivad eralahendused nagu erakoolid, erapension ja 

eraravikindlustus. Konservatiivne heaolurežiim domineerib Mandri-Euroopas sellistes riikides nagu 

Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa. Juurdepääs suurele osale sotsiaalkindlustushüvitistest on seotud 

tööturul osalemise ja/või kodakondsusega. See loob heaoluühiskonna "siseringi" ja mittekindlustatud 

"autsaideritele". Skandinaavias domineerib sotsiaaldemokraatlik hoolekanderežiim . See tagab 

universaalsed sotsiaalsed õigused ja tagab hästi arenenud avaliku sotsiaalse infrastruktuuri, hariduse, 

tervishoiu, hoolduse ja korraliku eluaseme kõigile. 

 

Kuigi need traditsioonilised heaoluriigi tüübid on (kõikide erinevuste juures) keskendunud 

sotsiaalsetele probleemidele, peavad 21. sajandi heaoluriigid andma uusi vastuseid, mis integreerivad 

võrdsuse süsinikueelarvega . Seni on heaolurežiimide sotsiaalsed saavutused üles ehitatud globaalse 

biovõimsuse jätkusuutmatu osa kasutamisele teiste maailma piirkondade ja tulevaste põlvkondade 

arvelt. Ebavõrdsusega võitlemine kliimakriisi ajal tähendab, et võrdsus tuleb saavutada ilma planeedi 

piire ületamata. See nõuab uusi vastuseid sotsiaal-ökoloogilistele heaolurežiimidele. Kuigi 

rahapoliitikaga saab tõhusalt leevendada eksistentsiaalseid vajadusi ja tugevdada individuaalset 

enesemääramist, ei piisa sellest. Kliimakriisiga toimetulemiseks on üliolulised struktuurid, mis 

võimaldavad igaühel oma vajadusi vähese ressursitarbimisega rahuldada . Säästev ühistransport ja 

taskukohane juurdepääs säästvale energiale, veele, eluasemele, tervishoiule, hooldusele ja haridusele 

aitavad piirata raha ja tarbimise tähtsust vajaduste rahuldamisel. Sotsiaal-ökoloogiline infrastruktuur 

hõlmab suurt osa sellest, mida inimesed ei saa raha eest lubada: tänavate rohelusest ja 

raamatukogudest avalike basseinideni. Taskukohased sotsiaalökoloogilised infrastruktuurid võivad 

pakkuda turvalisust, pakkuda ruumi individuaalsele elustiilile, tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja 

luua ressursse säästvaid struktuure. 21. sajandil tähendab võrdsus seda, et ökoloogiline eluviis ei ole 

 
5Seda suundumust kirjeldatakse kui suurt kiirendust. Koos kasvava majandustoodanguga on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult 

kasvanud surve, mida inimtegevus meie planeedile avaldab. Nüüd on paljud niinimetatud planeetide piirid ületatud, näiteks kui tegemist 
on bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, kliimakriisiga ja häiritud lämmastikuringega, mis viib veeteede ja rannikualade saastumiseni. 
Süsinikdioksiidi ebavõrdsus pole kaugeltki ainus ega kõige dramaatilisem keskkonnaalane ebavõrdsus. Kasutame seda näitena. 
6Hickel, 2020 
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privileeg ega vaesuse märk, vaid muutub lihtsalt rutiiniks, uueks normaalsuseks. Lõppkokkuvõttes on 

demokraatliku arutelu küsimus, milline sotsiaalkaitse alammäär peaks olema piiratud süsinikdioksiidi 

eelarve valguses kõigile. Ebavõrdsuse vähendamine on ülioluline, kui eeldatakse, et kõik inimesed 

elaks head elu ajal, mil süsinikuheidet oluliselt vähendatakse. 
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Ebavõrdsus on näinud huvi nii avaliku arutelu kui ka sotsiaalteaduslike uuringute vastu. Selle mõiste 

taga on nii mõõdetavad ressursside eraldamised kui ka konkreetsed inimkogemused 

marginaliseerumisest, rõhumisest ja lugupidamatusest. See pakub õppimiseks viljakat teemat, nii 

palju kui kaldub arusaamatustele ja konfliktidele. See tekst algab mõningate täpsustustega, enne kui 

sukeldutakse sügavamale ebavõrdsuse (sotsiaal)ökonoomikasse. 

Esiteks ei tohiks ebavõrdsust segi ajada erinevuse või mitmekesisusega, samuti ei tähenda võrdsus 

ühtsust ega samasust. Ilmselt on kõik inimesed võrdsed ja neil on sünnist surmani samad bioloogilised 

vajadused. Ja samal ajal on kõik inimesed mingil tasandil ainulaadsed ja seetõttu erinevad. Kui 

inimesed on võrdsed ja ainulaadsed, siis millele ebavõrdsus tegelikult viitab? Käsiraamatu 

definitsioonist lähtudes saame teada, et „Ebavõrdsus eksisteerib siis, kui ressursi (nt sissetulekud) või 

tulemuste (nt suremus või haridussaavutused) jaotuses inimrühmade või paikade vahel on erinevusi 

(näiteks , sotsiaalmajandusliku rühma või soo järgi).7 Seetõttu kirjeldab ebavõrdsus sotsiaalset 

nähtust, mitte loomulikku omadust. 

Majanduse valdkonnas käsitletakse ebavõrdsust eelkõige rahalisest vaatenurgast, kuid teoreetiliste 

käsitluste vahel on märkimisväärsed erinevused. Neoklassikaline lähenemine põhineb 

individualistlikul maailmapildil, mille kohaselt individuaalne sissetulek on töötaja või kapitaliomaniku 

tootlikkuse tulemus ehk see, mida ta toodetavale turuväärtusele lisab. 8Erinevad heterodoksse 

majanduse koolkonnad on seda lähenemist kritiseerinud ja juhtinud tähelepanu struktuurse jõu 

tähtsusele tööturgudel ja valitsuse rollile makromajanduslikus jaotuses (Keynesian). Marksistlikud 

majandusteadlased on väitnud, et tegelikult ei maksta töötajatele tasu vastavalt nende panusele, vaid 

nad loovad lisaväärtust, mille neelavad kapitali omanikud. Feministlikud majandusteadlased on 

rõhutanud tasustamata reproduktiivtöö ja tasustatud "produktiivse töö" soolist eraldamist, mis 

säilitab sugudevahelise majandusliku ebavõrdsuse tänapäevani. Ökoloogilised majandusteadlased on 

rõhutanud, kuidas tootlikkuse kasv tuleneb tegelikult fossiilse energia ja loodusvarade tasustamata 

eraldamisest ning kuidas osa jõukuse loomisest toetub süstemaatilisele kulude ümbersuunamisele 

mujale või tulevastele põlvkondadele.9  

Kui majanduslikud lähenemisviisid keskenduvad peamiselt sissetulekutele ja jõukusele, siis 

sotsiaalmajanduslikud lähenemisviisid on huvitatud ebavõrdsuse laiemast ühiskondlikust 

mõistmisest. Need heidavad valgust rahalise ebavõrdsuse seosele sotsiaal-kultuurilise, ökoloogilise ja 

 
7Shaw jt, 2017 

8Selle aluseks olevad eeldused põhinevad piirtootlikkuse teoorial. 

9Erinevate ebavõrdsuse majanduslike lähenemisviiside sügavamaks mõistmiseks külastage aadressi https://www.exploring-

economics.org/en/discover/   

https://www.exploring-economics.org/en/discover/
https://www.exploring-economics.org/en/discover/
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poliitilise ebavõrdsusega. Göran Therborn (2013) pakub kasulikku vahet kolme ebavõrdsuse vormi 

vahel: 

 

(1) Ressursside ebavõrdsus , eelkõige rahaline ebavõrdsus, aga ka süsiniku ebavõrdsus 

(2) Eluline ebavõrdsus, ebavõrdsus tervislikus seisundis, eriti erinevused oodatavas elueas. 

(3) Eksistentsiaalne võrdsus , mis põhineb võimaluste ja osaluse võrdsusel kõikehõlmavas tähenduses, 

st diskrimineerimise, häbimärgistamise ja rõhumise, nagu rassism, seksism, kasteism või orjus, 

puudumine. 

 

Järgmine tsitaat võtab kokku ebavõrdsuse sotsiaalmajandusliku vaatenurga. "Ebavõrdsus ei seisne 

seega ainult rahakoti suuruses. See on sotsiaal-kultuuriline kord, mis (enamiku jaoks meist) vähendab 

meie võimet inimesena toimida, meie tervist, meie eneseaustust, enesetunnet, aga ka meie ressursse 

selles maailmas tegutsemiseks ja osalemiseks. ” 10See vaatenurk seob ebavõrdsuse vaesuse 

küsimusega – ebavõrdse ühiskonnakorralduse tõttu jäävad mõned inimesed ilma oma võimetest. 

Ressursside ebavõrdsust võib käsitleda erinevates dimensioonides: ajaliselt, erinevatel 

territoriaalsetel skaaladel (globaalne, riiklik, regionaalne) ja sotsiaalsete rühmade (st rass, sugu, klass 

jne) lõikes. Alustame globaalse ebavõrdsuse ajaloolisest arengust. 

Globaalse ebavõrdsuse ajalugu ja olemasolu 

Inimeste globaalsel sissetulekute ja varanduslikul ebavõrdsusel on kaks komponenti: ebavõrdsus 

riikide ja piirkondade vahel (näiteks indiaanlaste ja sakslaste sissetulekute erinevused) ja riikide sees 

(näiteks erinevused rikaste ja vaeste itaallaste vahel). 111500. aasta paiku olid maailma suuremad 

piirkonnad Hiina, India ja Euroopa oma materjalitoodangu poolest elaniku kohta tegelikult võrdsed. 

Kolonialismi tõusuga 12hakkas nende maailma piirkondade vahel ilmnema "Suur lahknevus" ja see on 

seadnud tee sajandeid kasvavale globaalsele ebavõrdsusele, kolonialismist imperialismini kuni 

praeguse globaalse põhja ja globaalse lõuna lõheni. 13Alates ametlikust dekoloniseerimisest on 

mitmed arengukavad püüdnud globaalset ebavõrdsust vähendada. Ja tõepoolest, riikidevaheline 

sissetulekute ebavõrdsus hakkas vähenema 1980. aastal – kuna see oli aga aastatel 1820–1980 

pidevalt kasvanud, on see praegu sama madal kui 1900. aastal. Riikidevaheline ebavõrdsus moodustab 

endiselt kuni 80% globaalsest ebavõrdsusest. ebavõrdsus (olenevalt allikast) – st globaalne sünnikoht 

seletab olulisemat osa kui ühiskonnasisesed klassierinevused. 14Lisaks on riikide sees ebavõrdsus 

praegu ajalooliselt kõrge. Kokkuvõttes kasvas ülemaailmne ebavõrdsus aastatel 1820–1910 ja 

stabiliseerus sellest ajast kõrgel tasemel.15 

 

 
10Therborn, 2013, lk 1 

11Chancel jt, 2022 

12Pomerants, 2000 

13Lisateavet globaalse ebavõrdsuse pikaajalise ajaloo kohta leiate ajakirjast Hickel, 2017 

14Fischer, 2019, lk. 221 

15Chancel jt, 2022 
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Vaadates viimaseid aastakümneid ja rikkust, on sarnane pilt – suurem osa kasvavast rikkusest läks 

kõige jõukamatele. Alates 1995. aastast on vaeseim pool elanikkonnast kokku vaid 2% ülemaailmsest 

jõukuse kasvust, samas kui rikkaim 1% hõlmas 38% kogu jõukuse kasvust.16  

 

 
 

Aastal 2021 omab vaeseim pool maailma elanikkonnast vaid 2% kogu varandusest – see tähendab 

keskmiselt 2900 eurot inimese kohta. Seevastu rikkaimale 10%-le maailma elanikkonnast kuulub 76% 

kogu varandusest, keskmiselt 550 900 eurot inimese kohta. Ainuüksi rikkaimale 1%-le kuulub 38% 

kogu varandusest. 

 

 

 
16Chancel jt, 2022 
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Sissetulekute ebavõrdsus riikide ja piirkondade sees 

Olles vaadelnud globaalset ebavõrdsust, keskendugem riikidesisesele ebavõrdsusele ja selle 

kujunemisele. Järgmine graafik näitab Gini koefitsienti sissetulekute ebavõrdsuse kohta OECD riikides. 
17Sissetulekute jaotumine riikide sees on väga erinev, sellised riigid nagu Tšehhi Vabariik, Island ja 

Norra on ühed võrdsemad ning Ühendkuningriigis, USA-s ja Tšiilis on tulude jaotus väga ebavõrdne. 

 

 
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 

 

Järgmine joonis näitab sissetulekute ebavõrdsuse taset piirkondade lõikes. Ebavõrdsus varieerub 

märkimisväärselt kõige võrdsema piirkonna (Euroopa) ja kõige ebavõrdsema (Lähis-Ida ja Põhja-

Aafrika ehk MENA) vahel. Euroopas on suurim 10% sissetulekute osakaal umbes 36%, samas kui 

MENA-s ulatub see 58% -ni.18 

 
17Mida suurem on Gini koefitsient, seda suurem on ebavõrdsus. See ulatub 0-st (täielik võrdsus) 1-ni (täielik ebavõrdsus). 

18Chancel jt, 2022 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm


 
 

 

9 
 

 
  

Peaaegu kõikjal on sissetulekute ebavõrdsus viimastel aastakümnetel suurenenud, kuid erineva 

kiirusega. See näitab, et riiklikud institutsioonid ja poliitika on olulised. Järgmisel joonisel on näha, et 

Põhja-Ameerikas, Venemaal, Hiinas ja Indias on ebavõrdsus kiiresti kasvanud, Euroopas aga 

mõõdukamalt. Äärmiselt suure ebavõrdsusega riikides ja piirkondades, nagu Brasiilias ja Sahara-

taguses Aafrikas, on ebavõrdsus püsinud suhteliselt stabiilne 19. 

 

 
 

 
19Alvaredo jt, 2018 



 
 

 

10 
 

Sissetulekute ebavõrdsuse suurenemise oluline põhjus on avatud maailmamajanduses tööjõu ja 

kapitali vahelise võimu vahekorra muutumine. Kapital on oma olemuselt mobiilsem kui tööjõud, mis 

piirab palgasaajate läbirääkimisjõudu: suur osa finantskapitalist võib "migreerida" sekundi murdosa 

jooksul, samas kui töötajate liikuvust piiravad riigipiirid, aga ka sotsiaalsed tegurid, nagu näiteks pere, 

sõbrad ja võib-olla ka oma kodu. Alates 1980. aastatest olid ülemaailmsed finantsvood ja kaubandus 

dereguleeritud. See muutus poliitikas, mida sageli nimetati "Washingtoni konsensuseks". Sellest ajast 

alates on paljud ametiühingud kaotanud võimu ja palgaosa ehk teenitud tulu osa rahvatulust on 

enamikus tööstusriikides langenud, samas kui kapitalitulu osatähtsus tõusis. Kohaliku konkurentsi 

kartuses langes keskmine kohustuslik ettevõtte tulumaksumäär kogu maailmas 49%-lt (1985) 24%-le 

(2018).20   

Varanduslik ebavõrdsus riikide ja piirkondade sees 

Ebavõrdsusega tegelev juhtiv majandusteadlane Thomas Piketty rõhutab rikkuse tähtsust 

ebavõrdsuse analüüsimisel. Oma raamatus “Kapital kahekümne esimesel sajandil” selgitab ta, et 

omaette jäetud kapitalism süvendab majanduslikku ebavõrdsust, kuna kapitali tootlus on tavaliselt 

suurem kui majanduskasvu määr, mis viib rikkuse koondumiseni. Analüüsides ebavõrdsust nii 

ajalooliselt kui ka mitmes riigis, jõuab ta järeldusele, et majanduslik ebavõrdsus on viimastel 

aastakümnetel lääne ühiskondades kasvanud, mis omakorda on suurendanud sotsiaalset ja 

majanduslikku ebastabiilsust.21  

 

Rikkus jaotub enamasti ebavõrdsemalt kui sissetulek. Enne Esimest maailmasõda kuulus 10% Euroopa 

elanikkonnast umbes 90% rikkusest, peamiselt maast ja finantsvaradest. Need väärtused langesid kuni 

1970. aastateni, et seejärel uuesti tõusta. USA-s, Hiinas ja Venemaal on varandusliku ebavõrdsuse kasv 

viimastel aastakümnetel olnud veelgi dramaatilisem kui Euroopas 22. 

 

 

 
20Novy jt, 2020 
21Piketty, 2014 – tema raamatut tutvustav lühike video (3 min) leiate siit ja põhjalikum tutvustus (21 min) siit . 

22Alvaredo jt, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wpGG3_pBHUc
https://www.ted.com/talks/thomas_piketty_new_thoughts_on_capital_in_the_twenty_first_century
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Süsiniku ebavõrdsus 

Jõukuse (ebavõrdne) kasv ja materiaalse elatustaseme 

tõus viimase 200 aasta jooksul on kaasnenud 

bioloogilise võimsuse ja eriti kasvuhoonegaaside 

heitkoguste hüppeliselt kasvava kasutamisega. 23Täna 

oleme keset inimtegevusest tingitud kliimakriisi 

(kasvuhoonegaaside kontsentratsioon Maa 

atmosfääris on viimase 800 000 aasta kõrgeim) ja 

kuuendat massilist väljasuremist (kuni miljon looma- ja 

taimeliiki inimmõju tõttu järgmise paarikümne aasta 

jooksul väljasuremise äärele). Ebavõrdne vastutus 

süsinikdioksiidi heitkoguste eest on ressursside 

ebavõrdsuse oluline vorm: mida rikkam on riik või 

üksikisik, seda suurem on süsinikuemissiooni 

tekitavate füüsiliste ressursside kasutamine. Joonisel 

on kujutatud kumulatiivne ajalooline vastutus 

süsinikdioksiidi ülemääraste heitkoguste eest maailma 

piirkondade kaupa (st heitkoguste summa, mis ületab 

võrdse koguse elaniku kohta)). 92% on põhjustatud globaalse põhjaosa kõrge sissetulekuga riikidest.24  

Vaatamata keskkonnapoliitikale, liikumistele ja avalikkuse kasvavale teadlikkusele on süsinikdioksiidi 

ebavõrdsus suurenenud. Niinimetatud dinosauruste graafik näitab viimaste aastakümnete 

süsinikdioksiidi heitkoguste kasvu ebavõrdseid mustreid. Kui 50% vaesemad moodustavad vaid 6% 

kogu süsinikdioksiidi heitkoguste kasvust aastatel 1990–2015, siis rikkaimad 10% põhjustavad 46% 

selle perioodi heitkoguste kasvust.25 

 

 
23Seda suundumust kirjeldatakse kui suurt kiirendust. Koos kasvava majandustoodanguga on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult 

kasvanud surve, mida inimtegevus meie planeedile avaldab. Nüüd on paljud niinimetatud planeetide piirid ületatud, näiteks kui tegemist 
on bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, kliimakriisiga ja häiritud lämmastikuringega, mis viib veeteede ja rannikualade saastumiseni. 
Süsinikdioksiidi ebavõrdsus pole kaugeltki ainus keskkonnaalane ebavõrdsus. Me käsitleme seda näitena. 
24Hickel, 2020 

25Oxfam, 2020 
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26 

Praeguste süsinikdioksiidi heitkoguste osas eraldab maailma rikkaim 1% elanikkonnast rohkem kui 

kaks korda rohkem kui vaeseima 50%. Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärgi 1,5 °C täitmine nõuab 

heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 2–2,5 tCO2e elaniku kohta, mis tähendab, et rikkaim 1% peaks 

vähendama oma praeguseid heitkoguseid elaniku kohta vähemalt korda. 30 ja rikkaimad 10% 10 

korda, samas kui vaeseima 50% heitkogused elaniku kohta võivad siiski suureneda keskmiselt kolm 

korda 27. Lühidalt öeldes on sissetulekute, jõukuse ja süsinikdioksiidi heitkoguste ebavõrdsus 

omavahel seotud ning kliimakriis on sisuliselt ebavõrdsuse kriis. 

28 

 

 
26Oxfam, 2020 

27ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 

28ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 
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Eluline ebavõrdsus tähendab ebavõrdsust tervislikus seisundis ja oodatavas elueas. Fossiilkütuste 

kaevandamisel põhineva kapitalismi 200 aasta jooksul on oodatav eluiga tõusnud tasemeni, mis oli 

endistes ühiskondades mõeldamatu. Vaesed inimesed elavad tänapäeval kauem kui varasemate 

ühiskondade kuningad ja aadlikud. Kui praegu võib Hongkongis sündinud laps elada 84,9 aastat, siis 

Nigeerias sündiv laps elab vaid 54,7 aastat. 29Oodatav eluiga ei erine aga suuresti mitte ainult riigiti, 

vaid ka riigiti erinevates sotsiaalmajanduslikes rühmades 30. Ressursside ebavõrdsus mõjutab tugevalt 

elulist ebavõrdsust, kuid sissetulek ei suuda seda täielikult seletada. Näiteks Costa Ricas on oodatav 

eluiga umbes 1,5 aastat pikem kui palju rikkamas USA-s 31. Nagu näitavad Wilkinson ja Pickett, on 

paljud elulise ebavõrdsusega seotud näitajad, nagu rasvumine, vaimne tervis ja laste suremus, 

paremad võrdsemates ühiskondades. Vaadeldes arenevast kliimakriisist kõige negatiivsemalt 

mõjutatud maailma osi, näeme, et süsiniku (ja muu keskkonna) ebavõrdsus on sotsiaalne ebavõrdsus 

mitte ainult vastutuse poolel, vaid ka eluliste tagajärgede all kannatamise poolel. 32Lisaks on hiljutine 

koroonapandeemia paljastanud palju näiteid olulisest ebavõrdsusest, mida saab kasutada 

põhjalikumaks aruteluks. 

Eksistentsiaalne ebavõrdsus viitab häbimärgistamise ja diskrimineerimise vormidele. Rassism, 

seksism, võimeism või ealisus (muu hulgas) kirjeldavad süsteemseid ebavõrdsuse mustreid, mis 

põhinevad omistatud rühmakuuluvustel, mis on tõhusad ka ressursside ja elutähtsa ebavõrdsusena 

(st naised teenivad vähem, panustavad vähem ja kannatavad kliimakriisi tõttu rohkem). 

Intersektsionaalsuse kontseptsioon tõstab esile, kuidas need erinevate sotsiaalsete rühmade 

süsteemsed mustrid on alati seotud ja toovad teatud inimrühmade jaoks korraga kaasa mitu rõhumist 

ja privileege. Kuigi viimastel aastakümnetel on paljudes riikides tehtud edusamme 

diskrimineerimisvastaste õigusaktide vallas, on see endiselt sügava ebavõrdsuse põhjuseks. 

Ebavõrdsuse sotsiaalse tegelikkuse täielikuks mõistmiseks peame vaatama eksistentsiaalset 

ebavõrdsust. Inimesed seisavad igapäevases suhtluses institutsioonide ja üksikisikutega silmitsi 

diskrimineerimise ja stigmatiseerimisega, mis pärsib nende enesemääramis- ja ühiskonnas osalemise 

võimet. Hoolimata ametlikult keelatud, säilib struktuurne diskrimineerimine kultuuris ja 

institutsioonides, nagu eluase või tööturg. 

Sotsiaalmajanduslik analüüs nõuab, et ressursside, eluliste ja eksistentsiaalset ebavõrdsust ei tohi 

taandada individuaalsetele omadustele, vaid need on loodud ja juhitud sotsiaalsete institutsioonide 

poolt 33ning põhjustatud võimusuhetest. Maailma mastaabis oleme juba kirjeldanud, kuidas 

 
29Inimarengu aruanne, 2020 

30Mosquera jt, 2018 

31Inimarengu aruanne, 2020 

32See video kujutab ebavõrdset ülemaailmset vastutust kliimakriisi eest ja selle all kannatamist: süsinikukaart 

33Institutsioonid on sageli valesti mõistetav termin, mida tavakeeles seostatakse mõistega "organisatsioonid". Siin kasutame 

institutsioone laiemalt kui “...väljakujunenud ja sisseehitatud sotsiaalsete reeglite süsteeme, mis struktureerivad sotsiaalseid 
interaktsioone”. Hodgson, 2006, lk 18 

http://www.carbonmap.org/
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neoliberaalne globaliseerumine on jõusuhteid põhjalikult muutnud ning toonud kaasa tööjõutulu 

osakaalu vähenemise ja ebavõrdsuse suurenemise eri tüüpi töökohtade vahel. Järjekordne 

võimutasakaalu nihe era- ja avalik-õiguslike institutsioonide vahel on toimunud riigivara erastamise 

kaudu, vähendades võimalusi ebavõrdsuse vastu võitlemiseks avalike programmide kaudu 34. Kui 

erasektori netovara kasvas järsult, siis enamikus OECD riikides on avaliku sektori netovara 

nullilähedane või isegi negatiivne. 

Ühiskonnasisese ebavõrdsuse põhjustele lähemalt uurides on paljud uuringud dokumenteerinud, et 

ebavõrdsus pärineb perekondades põlvkondade kaupa, tugevdades klassivahesid. See väljendub kõige 

selgemalt seoses majanduslike ressurssidega, kuid avaldub ka peenemal viisil sotsialiseerumisel 

haridussüsteemis ja igapäevaelu sotsiaalsetes võrgustikes, mis viib ebavõrdsete sotsiaalsete ja 

kultuuriliste ressurssideni (või prantsuse sotsioloogi Pierre'i terminoloogias "kapitali"). Bourdieu 35). 

Võib mõelda mitmele nõiaringile ebavõrdsete vahendite ja ebavõrdsete tulemuste vahel: 

sissetulekute puudumise ja tervisliku seisundi, vaba aja ja hariduse või hariduse ja poliitilise mõju 

vahel. Sellegipoolest ei käsitleta ebavõrdsuse sotsiaalmajanduslikus perspektiivis mitte ainult 

"traditsioonilisi" majandusinstitutsioone, nagu maksu- ja töötururegulatsioonid, vaid ka hariduse, 

eluaseme või tervishoiusüsteemide valdkondi kui ebavõrdsuse põhjuseid. 

 

Nagu nägime, eksisteerib ebavõrdsus nii globaalses mastaabis kui ka riikide sees. Ebavõrdsuse vastu 

võitlemiseks on lai valik poliitikaid, mis keskenduvad ebavõrdsuse erinevatele vormidele. Järgmises 

tabelis on ülevaade ebavõrdsuspoliitikast, mille koostasid Olivier Blanchard ja Dani Rodrik. Need 

koondavad erinevaid poliitikaid, mis käsitlevad sihitud majanduse etappe (veerupealkirjad) ja 

eristavad jaotuse alumise, keskmise või ülemise osa järgi. Näiteks tootmiseelses etapis mõjutavad 

poliitikad inimeste tööjõuallikaid, nagu tervishoiu-, haridus- ja rahalise juurdepääsu poliitika. 

Muuhulgas sekkuvad tootmisfaasis miinimumpalgad, kaubanduslepingud ja kohapõhised poliitikad. 

Tootmisjärgne etapp on seotud tulude ja rikkuse ümberjagamisega, näiteks sotsiaalsiirete, 

progressiivse tulumaksu ja vara maksustamise kaudu.36  

 

 
34Alvaredo jt, 2018 

35Bourdieu, 1987 

36 Lisateavet erinevate poliitikate kohta leiate aadressilt https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-

rise-inequality  

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
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37 

 
Järgmist ülevaadet erinevatest ebavõrdsusega võitlemise meetmetest saab kasutada harjutuse 
“Ebavõrdsuse vähendamise meetmed kliimamuutuste ajal” väljatrükina. 
 

Miinimumpalk on _ töötasu alammäär, mida 
tööandja on kohustatud maksma palgasaajatele 
antud perioodil tehtud töö eest. 

Riiklikult rahastatav tervishoid on tervishoiu 
rahastamise vorm, mis on mõeldud kõigi või 
enamiku tervishoiuteenuste kulude katmiseks 
avalikult hallatavast fondist. See tagab, et kõik või 
kõik kindlustatud saavad vajalikku ravi. 

Tasuta ühistransport tähendab ühistransporti , 
mida rahastatakse täies mahus muul viisil kui 
reisijatelt piletite kogumise teel. 2020. aastal sai 
Luksemburg esimese riigina maailmas, mis muutis 
kogu riigis kasutatava ühistranspordi (bussid, 
trammid ja rongid) tasuta kasutatavaks. 

Töötutoetus on maksed, mida volitatud organid 
teevad töötutele . Hüvitisi rahastatakse sageli 
riiklikust kohustuslikust kindlustussüsteemist. 
Olenevalt kohtualluvusest ja isiku staatusest 
võivad need summad olla väikesed, kattes vaid 
põhivajadused või kompenseerida kaotatud aja 
proportsionaalselt eelmisele väljateenitud palgale. 

Varamaks on maks (majandus)üksuse varadelt . 
See hõlmab näiteks sularaha, pangahoiuseid, 
kinnisvara, kindlustus- ja pensioniplaanide varasid, 
ettevõtete omamist ja finantsväärtpabereid . 
Tavaliselt arvatakse kohustused (peamiselt 
hüpoteegid ja muud laenud) maha üksikisiku 
varast, seetõttu nimetatakse seda mõnikord ka 
netovaramaksuks . Varamaksud on kasutusel 
paljudes riikides üle maailma ja püüavad 
vähendada üksikisikute rikkuse kogunemist. 

Tasuta avalik kõrgharidus on kõrgharidus, mida 
rahastatakse pigem valitsuse kuludest kui 
õppemaksust. Paljud riigid pakuvad tasuta 
kõrgharidust kõigile oma kodanikele või ELis 
kõigile ELi kodanikele, mõned ka rahvusvahelistele 
üliõpilastele. 

Praegune riigiülene turukord soodustab 
ülemaailmset maksukonkurentsi, mis toob kaasa 
ettevõttemaksude langemise. Näiteks maailma 
keskmine kohustuslik ettevõtte tulumaksu määr 

Tasuta lapsehooldust rahastatakse pigem 
valitsuse kuludest kui otse vanemate endi poolt. 
 

 
37 Blanchard ja Rodrik, 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Fare
https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset
https://en.wikipedia.org/wiki/Unincorporated_entity
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langes ümberpaigutamise kartuses 49%-lt (1985) 
24%-le (2018). 40% rahvusvaheliste 
korporatsioonide kasumist suunatakse igal aastal 
madala maksumääraga riikidele ja 
maksuparadiisidele. 
Rahvusvaheline ettevõtte tulumaksu alammäär 
on ettepanek vähendada riikide vahelist 
maksukonkurentsi ja ettevõtte tulumaksu 
vältimist . 2021. aastal toetas 130 riiki OECD plaani 
kehtestada ülemaailmseks ettevõtte tulumaksu 
miinimummääraks 15 protsenti. See on 
ülemaailmne jõupingutus, et hoida 
rahvusvahelised ettevõtted maksudest kõrvale 
hiilimast, suunates oma kasumi madalate 
maksumääradega riikidesse.38 

Püsilennumaksu eesmärk on piirata lennunduse 
heitkoguseid, tagades samal ajal lendude 
järkjärgulisema jaotuse. Tasu kehtib tasu, mis 
algab nullist esimese lennu eest, kuid suureneb iga 
järgmise aasta jooksul sooritatud lennu eest. 

Võlgade kustutamine on juriidiline meede 
tasumata laenumaksete vähendamiseks. 
Juriidiliselt on võla kustutamine "...toimub siis, kui 
võlgniku ja võlausaldaja vahel on kokkulepe, et 
tasumata võlga ei ole enam vaja tagasi maksta."39  
Sellist tühistamist nõudsid hiljuti covid-pandeemia 
kontekstis mitmed globaalse lõunaosa riigid, kes 
on põhjas märkimisväärselt võlgu. 40Võlgade 
kustutamine võib puudutada ka eramajapidamisi 
ja konkreetseid võlagruppe (nt üliõpilasi). 

 
Järgnev peatükk keskendub lähenemisviisidele, kuidas vähendada ebavõrdsust (sub)riigi tasandil 

erinevates heaolurežiimides ja tõstab seeläbi tähelepanu globaalsele põhjaosale. 

Üks vastus ebavõrdsuse vähendamisele on heaolurežiimid 41. Esping-Andersen eristab globaalses 

põhjas kolme ideaalset heaolurežiimi tüüpi: liberaalne, konservatiivne ja sotsiaaldemokraatlik 

heaolurežiim. 42Need pakuvad erinevat tüüpi ja erineva tasemega kaitset sotsiaalsete riskide eest, 

kuna need takistavad erinevate sotsiaalsete funktsioonide, nagu töö, vanadushooldus, haridus, 

eluase, tervishoid ja hooldus, kaubaks muutmist. Need erinevad selle poolest, mil määral peetakse 

teatud avalikke teenuseid sotsiaalseteks õigusteks ja seetõttu ei tohiks need sõltuda maksevõimest. 

Liberaalne heaolurežiim domineerib anglosaksi riikides, nagu USA, Ühendkuningriik ja Austraalia. See 

 
38Associated Press, 2021 

39 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551  

40 https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2  

41Esping-Andersen, 1990. Kirjeldatud režiimid on ideaaltüüpe kirjeldavad mudelid. Erinevates riikides on heaolukäsitlused oluliselt 

muutunud, nt mitmed Skandinaavia riigid on viimasel ajal võtnud kasutusele liberaalsema poliitika. Sellegipoolest on tüpoloogiast endiselt 
abi, et eristada eri riikide heaolupoliitika erinevaid teid ja aluseks olevaid maailmavaateid ning nende seost ebavõrdsusega. 
42See peatükk põhineb Novy et al., 2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551
https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2
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on režiim, mis keskendub neile, kes ei suuda turumajanduses enda eest rahaliselt hoolitseda: haiged, 

erivajadustega inimesed, eakad, töötud. See ei ole selgesõnaliselt heaoluriik kõigile, vaid ainult 

abivajajatele. Turuühiskondades vastutavad inimesed enda eest ja neile makstakse vastavalt nende 

turutulemustele. See “jääk-heaoluriik” püüab takistada töövõimelistel alusetult sotsiaaltoetusi 

taotlemast, mis toob kaasa suuri bürokraatlikke kulusid ja häbimärgistamist. Nende riikide keskklass 

pingutab tavaliselt, et jääda sotsiaaltoetustest sõltumatuks. Seetõttu kerkivad esile eralahendused 

nagu erakoolid, erapension ja eraravikindlustus keskklassile ja kõrgepalgalistele. Konservatiivne 

heaolurežiim domineerib Mandri-Euroopas sellistes riikides nagu Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa. 

Ajalooliselt ulatub see kollektiivsete kindlustusteni, mis tekkisid ametirühmades, kus teatud riske 

jagati (st kaevurid on regulaarselt kaevandusõnnetuste ohvrid, farmid äärmuslike ilmastikunähtuste 

ohvrid). Konservatiivses hoolekanderežiimis on juurdepääs suurele osale sotsiaalkindlustushüvitistest 

tavaliselt seotud tööturul osalemise või kodakondsusega või mõlemaga. See loob heaoluühiskonna, 

mis toimib kindlustuspõhimõtete järgi: Kindlustatud inimesed on "siseringid", mittekindlustatud on 

"autsaiderid". Viimaste hulgas on sisserändajaid ja palju naisi. Skandinaavias ( Rootsis , Taanis, Norras 

ja Soomes) domineerib sotsiaaldemokraatlik hoolekanderežiim . See tagab universaalsed sotsiaalsed 

õigused ja püüab tagada kõigile hästi arenenud avaliku sotsiaalse infrastruktuuri, hariduse, tervishoiu, 

hoolduse ja korraliku kvaliteediga eluaseme. See toob kaasa nende teenuste (osalise) 

dekommodifitseerimise, st kooliskäimine ei ole kaup, mille eest tuleb maksta; kommunaal- ja 

sotsiaalelamuid toetatakse riiklikult. Selle mudeli põhiprintsiibid on täistööhõive poliitika (kõigil 

inimestel on õigus töötada) ning kõikide elanike (ka kõrgema sissetulekuga) õigus saada kvaliteetseid 

teenuseid ja infrastruktuuri. 

 

Järgmine tabel võtab kokku kolme heaolurežiimi tüübi omadused: 

 

 Liberaalne 
heaolurežiim 

Konservatiivne 
heaolurežiim 

Sotsiaaldemokraatliku
d hoolekanderežiimid 

Riigid anglosaksi riigid Mandri-Euroopa riigid Skandinaavia riigid 

Arusaamine 
heaoluühiskonnast 

Heaoluriik ainult vaeste 
teenimise jaoks; 
eraviisiliselt pakutakse 
kvaliteetseid 
sotsiaalteenuseid 

Tööturul osalemisega 
ja/või kodakondsusega 
seotud sotsiaaltoetused 

Heaoluriik pakub 
kvaliteetseid avalikke 
teenuseid "kõigile" 

Kaubaks muutmine Pensionile jäämise, 
hoolduse, hariduse, 
eluaseme ja tervishoiu 
turud 

Sotsiaalteenuste 
dekommodifitseerimin
e "siseringi" jaoks 

Sotsiaalteenuste 
dekommodifitseerimin
e kõigile 

 

Erinevatel heaolurežiimidel on erinev mõju ebavõrdsusele ja sellega seotud ühiskonna heaolu 

näitajatele. Harjutus 2.1 võimaldab osalejatel uurida erinevate heaolurežiimidega riikide sotsiaalseid 

tulemusi. 
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Esimene peatükk näitas, et ressursside, elulise ja eksistentsiaalne ebavõrdsus on tihedalt seotud 

süsinikdioksiidi heitkogustega. Teisisõnu: ebavõrdsus on sotsiaalne ja ökoloogiline probleem. Kui 

traditsioonilised heaoluriigitüübid on (kõigis nende erinevustes) keskendunud sotsiaalsetele 

probleemidele, siis 21. sajandi heaoluriigid peavad andma uusi vastuseid, mis integreerivad võrdsuse 

süsinikueelarvega. Seni on heaolurežiimide sotsiaalsed saavutused üles ehitatud globaalse 

biovõimsuse jätkusuutmatu osa kasutamisele teiste maailma piirkondade ja tulevaste põlvkondade 

arvelt. Ebavõrdsusega võitlemine kliimakriisi ajal tähendab, et võrdsus tuleb saavutada ilma süsiniku 

sidumise osas planeedi piire ületamata. Globaalse soojenemise piiramiseks 1,5 kraadini (Pariisi leping) 

tuleb kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähendada 45% võrra (võrreldes 2010. aastaga) 

ja need peavad 2050. aastaks olema nulli. Jäänud süsinikueelarve kasutamine on küsimus võrdsus. On 

olemas teaduslikke mudeleid, mis väidavad, et kui ebavõrdsust drastiliselt vähendataks, suudab Maa 

säilitada ressursse, mis on piisavad 10 miljardi inimese vajaduste rahuldamiseks. 43Kas ülirikastel peaks 

lubama jätkuvalt ümber maailma lennata? Kas vaesuses ja puuduses elavatel inimestel peaks olema 

lubatud laiendada oma praegu väga madalat heitkoguste osakaalu? Ja kuidas saaks Euroopa madala 

sissetulekuga leibkondade jaoks süvalaiendada head elatustaset, vähendades samal ajal nende 

heitkoguseid? 

   

Kliimakriisiga toimetulemiseks muutub süsinikuheitmine kallimaks. Ainuüksi ressursside 

maksustamisel on aga tõenäoliselt regressiivne sotsiaalne mõju, kuna see koormab eriti suure 

koormuse madala sissetulekuga inimeste majapidamiste eelarvetele. Seetõttu nõuavad 

sotsiaalökoloogilised heaoluriigid mingit ümberjagamismeedet, näiteks iga-aastast hüvitist madalama 

sissetulekuga rühmadele. 44See näitab, et riigisisese ebavõrdsusega võitlemine ja ülemaailmne 

süsinikdioksiidi ebavõrdsus on omavahel seotud. 

Kuigi rahalised meetmed, nagu progresseeruv tulumaksustamine, töötutoetus või erinevad toetused, 

on sotsiaal-ökoloogilise heaoluühiskonna jaoks olulised, ei piisa neist ebavõrdsuse vähendamiseks, 

sest need käsitlevad peamiselt inimest ja tema sissetulekuid. Kliimakriisi ajal on vaja põhjalikku 

võrdõiguslikkuse vaatenurga muutmist: millised infrastruktuurid ja institutsioonid (mis loovad 

konteksti inimeste igapäevaelule) võimaldaksid igaühel oma vajadusi vähese ressursitarbimisega 

rahuldada? Säästev ühistransport ja taskukohane juurdepääs säästvale energiale, veele, eluasemele, 

tervishoiule, hooldusele ja haridusele aitavad piirata raha ja tarbimise tähtsust vajaduste 

rahuldamisel. Sellised sotsiaalökoloogilised infrastruktuurid hõlmavad suurt osa sellest, mida 

inimesed ei saa raha eest lubada: alates tänavate rohelusest ja raamatukogudest kuni avalike 

basseinideni. 

Taristute kaudu sotsiaalökoloogilisele heaoluriigile lähenemisel on teatud eelised üksnes rahalistel 

hüvedel põhinevate sotsiaalpoliitiliste meetmete ees (mis võib tõhusalt leevendada eksistentsiaalset 

vajadust ja tugevdada inimese enesemääramist). Taskukohased sotsiaalökoloogilised infrastruktuurid 

võivad pakkuda turvalisust, pakkuda ruumi individuaalsele elustiilile, tugevdada sotsiaalset 

ühtekuuluvust ja luua ressursse säästvaid struktuure. 21. sajandil tähendab võrdsus seda, et 

ökoloogiline eluviis ei ole privileeg ega märk sellest, et meil on liiga vähe, vaid sellest saab lihtsalt 

 
43Millward-Hopkins jt, 2020 

44Teine võimalus regressiivsete mõjude vältimiseks on rakendada progressiivseid ökomakse, kus põhitarbimist maksustatakse vähem kui 

ületarbimist (st püsikliendimaks). 
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rutiin, uus normaalsus. Näiteks kui kohalik tarne toimib, saab igapäevaelu korraldada ka ilma autota – 

nagu see on tiheasustusega linnaosades juba praegu võimalik. Ääremaal ja maapiirkondades on uute 

igapäevaste tavade võimaldamiseks endiselt vaja riiklikke investeeringuid sotsiaal-ökoloogilistesse 

infrastruktuuridesse: kui pendelrändajatele on mugavad raudteeühendused, saab autoga 

pendelrändest loobuda ja tekkida uued rutiinid, millel on jätkusuutlik mõju. Lõppkokkuvõttes on 

demokraatliku arutelu küsimus, milline sotsiaalkaitse alammäär peaks olema piiratud süsinikdioksiidi 

eelarve valguses kõigile. Andmed näitavad aga selgelt, et ebavõrdsuse vähendamine on hädavajalik, 

kui kõigil inimestel peaks olema piisavalt ressursse, et kliimaeesmärkide ajal head elu elada. 
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Süsinikdioksiidi ebavõrdsus kirjeldab ebavõrdset vastutust kliimakriisi põhjustamise eest, võrreldes 

erinevate inimeste, klasside, sotsiaalsete rühmade või riikide kasvuhoonegaaside heitkoguseid ühel 

hetkel või aja jooksul. 

(Sotsiaalne) klass „viitab ühiskonna lõhenemisele, mis põhineb majanduslikul ja sotsiaalsel staatusel. 

Samasse sotsiaalsesse klassi kuuluvatel inimestel on tavaliselt sarnane jõukuse tase, haridustase, 

töötüüp ja sissetulek.45 

Eksistentsiaalne ebavõrdsus on „isiksuse, st autonoomia, väärikuse, vabadusastmete ning õiguste 

austusele ja enesearengule ebavõrdne jaotus. 46See viitab diskrimineerimise ja häbimärgistamise, 

nagu rassism, seksism või võimekus (muu hulgas) igapäevasele taastootmisele, mis rõhuvad 

ülalnimetatud võimeid, mis põhinevad omistatud rühmakuuluvustel. 

Globaalne lõuna ja põhi on kaks terminit, mis kirjeldavad suhtelisi võimupositsioone globaalses 

majandussüsteemis. See on poliitilis-majanduslik termin, mis tõstab esile koloniseerivate riikide 

domineerimise ja eelise ajaloolise pärandi (varasemate) koloniseeritud riikide ees ning seda ei tohi 

mõista geograafilisena (st Austraalia lõunapoolkera riigina on osa globaalsest põhjast) . 

Intersektsionaalsus kirjeldab indiviidi või rühma keerukaid diskrimineerimismustreid ja privileege, mis 

tulenevad nende omavahel seotud sotsiaalsetest gruppidest, nagu sugu, rass, klass, vanus või võimed 

(viidates ristumiskoha kujutisele). Näiteks jõukas värviline naine seisab silmitsi diskrimineerimisega nii 

naise kui ka värvilise inimesena ning puutub kokku konkreetsete rõhumismustritega, mis on suunatud 

värvilistele naistele. Samas võib isik saada oma klassipositsioonilt majanduslikus mõttes privileege. 

Selle mõiste võttis kasutusele õigusteadlane Kimberlé Crenshaw 80ndatel. 

Ressursi ebavõrdsus tähendab " inimtöötajatele ebavõrdsete ressursside andmist tegutsemiseks". 
47See kirjeldab rahaliste (sissetulek ja rikkus), füüsiliste ja sotsiaal-kultuuriliste ressursside ebavõrdset 

jaotumist. 

Elulised ebavõrdsused on „inimorganismide ebavõrdsed eluvõimalused. Seda uuritakse, hinnates 

suremust, oodatavat eluiga, oodatavat tervislikku seisundit (eeldatav eluaastaid ilma raskete 

haigusteta) ja mitmeid muid lapse tervise näitajaid, nagu sünnikaal ja kehakasv teatud vanuseks.48  

 

  

 
45Thompson, 2016 https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/  

46Therborn, 2013, lk. 49 

47 Therborn, 2013, lk. 49 

48Therborn, 2013, lk. 49 

https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/
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Tegevuse 
pealkiri 

Ebavõrdsus Speed Dating 

Ülevaade Osalejad arutavad erinevate teemade seost ebavõrdsusega 

Eesmärgid Et saada üksteisega kontakti ja saada ülevaade teema laiusest 

Materjalid Kella või telefoniga, et aeg peatada 

Aeg 10-20 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 
treeneritele 
 

1. Paluge kõigil ruumis ringi kõndida ning signaali (nt telefoni äratus) kuuldes 

peatuda ja paaritada. 

2. Andke paaridele kaks minutit aega, et end esmalt kiiresti üksteisele tutvustada ja 

seejärel arutada, kuidas sõna, mille te neile nimetate, on seotud ebavõrdsusega. 

Sõnad, mille hulgast saate valida, on: enesehinnang, mitmekesisus, laste heaolu, 

uimastite kuritarvitamine, haridus, kliimamuutused, vangistus, vaimne tervis, 

rasvumine, füüsiline tervis ja teismeliste sünnid. Öelge neile, et igal inimesel peaks 

olema üks minut kõneaega ja te annate neile märku kohe, kui minut on möödas. 

3. 2 minuti pärast andke märku selle vooru lõpust ja seejärel korrake edasisi ringe, 

kokku 3 kuni 5 korda. 

Arutelu ja 
hindamine 

Andke osalejatele teada, et teemasid käsitletakse pikemalt hiljem töötoas. 

Näpunäiteid 
treeneritele 

Saate kuulata muusikat, et osalejad saaksid paari arutelude vahel vabalt liikuda. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Võrdõiguslikkuse koridor 

Ülevaade Osalejad arutavad koridori, mida igaüks vajab heaks eluks ja millised on ebavõrdsuse 
maksimaalsed lubatud piirid. 

Eesmärgid ● Mõtiskleda selle üle, milline oleks vastuvõetav "võrdsuse koridor" 

● Mõtiskleda ebavõrdsuse, puuduse ja rikkuse vaheliste seoste üle 

Materjalid - 

Aeg 45 min 

Grupi suurus 5-25 osalejat 

Juhised 
treeneritele 
 

Arutelu võrdõiguslikkuse koridori üle 
Rühm on jagatud kaheks erinevate ülesannetega (25 min) 
  
A-rühm: (minimaalne korrus) – arutage: 

Mida kõik vajavad heaks eluks? Mis pole rahas mõõdetav? Kuidas on miinimumnõuded 

seotud ülempiiridega? 

 

B-rühm: (maksimaalne ülemmäär) – arutage: 

Millal hakkab materiaalne ja immateriaalne rikkus muutuma demokraatlikuks, 

ökoloogiliseks või sotsiaalseks probleemiks? Kas saate lävega kokku leppida? Kui ei, siis 

millised on kriteeriumid? 

Arutelu ja 
hindamine 

Täiskogu: (20 min) 
Rühmad tutvustavad oma vaatenurki. 
Arutelu kokkuvõte: 

- Kuidas on seotud minimaalne põrand ja maksimaalne lagi? 

- Milline on võimu ja demokraatia roll selles? 

Näpunäiteid 
treeneritele 

Kui rühma suurus on üle 12, võib iga ülesande jaoks olla 2 rühma. 
Vastuvõetava võrdõiguslikkuse koridori jaoks pole "õiget" lahendust. Eesmärk on avada 
mõtteid minimaalsete ja maksimaalsete õiguste seoste kohta ning seetõttu on oluline 
keskenduda arutelus esile kerkivatele põhimõtetele. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Oma positsiooni hindamine tulujaotuses ja süsiniku jalajäljes 

Ülevaade Osalejad kasutavad kahte veebitööriista, et hinnata oma positsiooni sissetulekute jaotuses 
ja süsiniku jalajälge. Järeltegevusena arutavad nad oma õppimist ja seda, mis seob 
mõlemat tulemust. 

Eesmärgid ● Saamaks arusaama, kus asutakse sissetulekute panuses oma riigis, Euroopas ja 

maailmas 

● Oma süsinikdioksiidi heitkoguste ja vähendamise potentsiaalide mõistmiseks 

● Et mõista, kuidas sissetulek ja süsinikuheide on omavahel seotud 

Materjalid Sülearvutid või nutitelefonid 

Aeg 30 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 
treeneritele 
 

1. Paluge osalejatel avada https://wid.world/simulator/ ja hinnata selle tööriista 

abil, millises sissetulekujaotuses nad asuvad võrreldes oma riigi, Euroopa ja 

maailma inimestega. 

2. Paluge osalejatel avada https://you.climatepartner.com/en/carbon-

calculator/choose-footprint ja arvutada oma süsiniku jalajälg. 

Arutelu ja 
hindamine 

Paluge osalejatel jagada rühmaga, mis neid üllatas ja mida nad õppisid. Seejärel küsige 
neilt, kus nad näevad seost sissetulekute ebavõrdsuse ja süsiniku ebavõrdsuse vahel. 
Harjutuse ülevaate saamiseks lugege peatükki 1.3 “Ressursside ebavõrdsus”. 

  

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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Tegevuse 
pealkiri 

Teadlik I võrdus W alk 

Ülevaade Osalejad lähevad töötoast/kodust välja, et tajuda ja mõtiskleda selle üle, kuidas 
ebavõrdsus nende ümbruses avaldub 

Eesmärgid ● Teadliku uurimise ja avatud arutelu kaudu teravdada oma vaadet nähtavale ja 

nähtamatule ebavõrdsusele 

Materjalid Pliiatsid ja paberid 

Aeg 45-60 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 
treeneritele 
 

1. Paluge osalejatel üksi (või paarikaupa) teha teadlik jalutuskäik, et mõtiskleda 

ebavõrdsuse üle nende lähiümbruses. Valige 3–4 järgmistest küsimustest, et 

suunata neid läbi mõtlemise, ja paluge neil need üles märkida: 

- Kust saab ebavõrdsust tajuda? 

- Kelle jaoks on teie tajutav keskkond ehitatud? 

- Kes on puudu, kelle jaoks on seal raske olla? 

- Millist rolli mängib raha? 

- Kust saab märgata süsiniku ebavõrdsust? 

- Kes võis otsustada ja kujundada, kuidas koht välja näeb? 

- Kus teie ümber võib olla ebavõrdsus, mida te ei näe? 

2. Andke neile (vähemalt) 20 minutit aega individuaalseks jalutuskäiguks ja 

järelemõtlemiseks ning öelge neile, millal nad peaksid ruumi tagasi jõudma. 

3. Kas plenaaristungil või väikestes rühmades paluge osalejatel jagada "Ahaa-hetki", 

mis neil jalutuskäigu ajal esinesid ja arutada (20-30 minutit). 

Arutelu ja 
hindamine 

Teavitamiseks lugege peatükki 1.6 “Ebavõrdsuse tegurid”. Mõned valikulised ideed 
põhjalike vestluste jaoks: 

- Mida räägib vaatleja taju temast endast? Tema arusaama kohta ebavõrdsusest? 

- Miks mõned inimesed ei tunnistanud ebavõrdsust seal, kus teised? 

- Tooge täiendavaid ideid ebavõrdsuse kohta, mis ei pruugi olla meie ümbruses 

nähtav või mida me ei pruugi tajuda. 

Näpunäiteid 
treeneritele 

Populaarne tegevus, mis kasutab füüsilist ruumi privileegide ja ebavõrdsuse 
tundmaõppimiseks, on nn privileegide jalutuskäik. Ühe versiooni leiate allpool. Meetodit 
tuleb kasutada ettevaatusega ja seda ei tohiks rakendada igas kontekstis, kuna see võib 
vallandada inimesi, kes seisavad silmitsi diskrimineerimise vormidega 
https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan /  

  

https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/
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Tegevuse 
pealkiri 

Ebavõrdsus – mis siis? Ühiskonna heaolu analüüsimine  

Ülevaade Osalejad analüüsivad ühiskondliku heaolu ja ebavõrdsuse suhet väikestes rühmades. 

Eesmärgid ● Mõista, kuidas heaolurežiimid on seotud ebavõrdsuse ja erinevate ühiskondliku 

heaolu näitajatega 

Materjalid Graafika väljatrükid, mis näitavad ebavõrdsuse erinevaid mõjusid 

Aeg 25-35 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 
treeneritele 
 

1. Paluge osalejatel moodustada väikesed 3–4-liikmelised rühmad ja laske igal 

rühmal valida üks või kaks järgmistest teemadest: laste heaolu, uimastite 

kuritarvitamine, haridus, vangistus, vaimne tervis, rasvumine, füüsiline tervis, 

teismeliste sünnid. 

2. Paluge rühmal arve analüüsida ja kirjeldada, kuidas kolm riikide rühma asuvad? 

(Milline riikide rühm näitab kõige kõrgemat ja milline madalaimat ebavõrdsuse 

taset? Kuidas riigirühmad hindavad graafiku näitajat?) Riigirühmad on järgmised: 

Riigid A: Rootsi, Taani, Norra, Soome; Riigid B: Saksamaa, Austria, Prantsusmaa; 

Riigid C: USA, Suurbritannia, Austraalia. 

3. Minge tööajal ringi, et abistada rühmi, kui neil on küsimusi 

4. Paluge mitmel rühmal oma analüüsi tulemust kogu rühmale esitleda ja 

visualiseerida riikide rühmade A, B ja C tulemusi tahvlile. 

5. Seejärel küsige ühte rühma kuuluvate riikide ühisnimetaja kohta. 

Arutelu ja 
hindamine 

Harjutuse ülevaate saamiseks lugege peatükki 2.1 “Kuidas traditsioonilised 
hoolekanderežiimid ebavõrdsusega toime tulevad”. Rääkige osalejatele, et riikide rühmad 
moodustati vastavalt nende heaolurežiimidele. Tutvustage hoolekanderežiime ja 
Lõpetuseks rõhutades, et erinevad heaolurežiimid toovad kaasa erineva ebavõrdsuse 
taseme, mis kaasneb analüüsitud erinevate sotsiaalse heaolu mõjudega. 

Näpunäiteid 
treeneritele 

Sobib hästi ebavõrdsuse kiirkohtingu harjutusega. 
Alternatiivina väljatrükkidega töötamisele saavad osalejad graafikaga töötada ka veebis: 
https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level  
Väljakutsed, mis võivad tekkida: kui osalejad pole harjunud tõlgendama graafikuid, mis 
võivad neile väljakutseid pakkuda. Kui arvate, et see kehtib mitme rühma osaleja kohta, 
tutvustage neile seda kõigepealt, analüüsides ühte graafikut kogu rühma kohta. Vastasel 
juhul minge ruumist läbi ja vastake küsimustele / aidake seal, kus vaja. 

 

  

https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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Tegevuse 
pealkiri 

I võrdõiguslikkusega võitlemine kliimakriisi ajal  

Ülevaade Osalejad arutavad erinevate meetmete tagajärgi ebavõrdsusele kliimakriisi ajal. 

Eesmärgid ● Osalejad mõistavad, et erinevad meetmed esindavad erinevaid lähenemisviise 

ebavõrdsusele. 

● Osalejad saavad aimu erinevatest meetmetest tulenevate sotsiaalsete ja 

keskkonnaalaste tulemuste mitmekesisusest. 

● Osalejad saavad ülevaate sellest, kui hästi sobivad erinevad ebavõrdsuse 

meetmed ebavõrdsuse vähendamiseks ilma biovõimsust liigselt kasutamata. 

Materjalid Kaardid mõõtude ja lühikeste selgitustega (lõigake need ridadeks, kuna iga rühm peaks 
analüüsima kahte mõõtu (üks rida)) Jälgige, et te ei jagaks mõõte kaheks leheküljevahede 
tõttu! 

Aeg 80 min 

Grupi suurus 12-25 osalejat 

Juhised 
treeneritele 
 

Sissejuhatus (5 min) 
Tutvustage, kasutades peatükki 2.2. "Ebavõrdsusega võitlemine kliimakriisi ajal" on kolm 
erinevat lähenemisviisi ebavõrdsusega võitlemiseks: 
-> Maksud või lõivud on valitsuse tulude vorm, mida saab kasutada nii ressursside 
ümberjagamiseks kui ka sotsiaalsete "pahade" kallimaks muutmiseks. 
-> Rahalised hüvitised , nagu töötushüvitis või erinevad toetused, vaatavad peamiselt 
üksikisikut ja tema sissetulekut ning võivad tõhusalt leevendada eksistentsiaalset vajadust 
ja tugevdada inimese enesemääramist. 
-> Sotsiaal-ökoloogilised infrastruktuurid võimaldavad inimestel rahuldada oma vajadusi 
vähese ressursikuluga. 
 
Grupifaas (45 min) 
Iga rühm valib ühe viiest mõõdupaarist. Nad kirjutavad kaks mõõdet pabertahvele ja 
analüüsivad neid neljas ajurünnakus, kasutades erinevaid värve. Paluge neil küsimuste b–
d ajurünnakul mõelda kõikidele võimalikele vastustele. 
 

a) Millisesse kolmest kategooriast (maksud/lõivud, rahalised toetused, sotsiaal-

ökoloogiline infrastruktuur) meetmed kuuluvad? (3 min) 

b) Kuidas võiks kavandatav meede ebavõrdsust mõjutada? (punane värv) (15 min) 

c) Millised võivad olla selle mõjud kliimale? (roheline) (15 min) 

d) Kui tõhus on meede nii ebavõrdsuse kui ka süsinikuheite vähendamisel? (must 

värv) (15 min) 

Arutelu ja 
hindamine 

Täiskogu koristamine: (30 min) 
Igal rühmal on tulemuste tutvustamiseks aega 5 minutit. Seetõttu peaksid nad 
keskenduma põhiõppimisele (20 minutit). 
Seejärel arutab kogu rühm, milline on nende arvates sotsiaalökoloogilises mõttes kõige 
tõhusam meede. (10 min). 

Näpunäiteid 
treeneritele 

Väljakutsed, mis võivad tekkida: 
Kui rühmad on ülesandega koormatud, aidake neil ajurünnakul uute ideedeni jõuda. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Oma positsiooni hindamine tulujaotuses ja süsiniku jalajäljes 

Eesmärgid ● Saamaks arusaama, kus oma riigis, Euroopas ja maailmas sissetulekute osamakses 
ise asub 

● Oma süsinikdioksiidi heitkoguste ja vähendamise potentsiaalide mõistmiseks 
● Et mõista, kuidas sissetulek ja süsinikuheide on omavahel seotud 

Aeg 30 minutit 

Juhised 
 

1. Avage https://wid.world/simulator/ ja hinnake selle tööriistaga, kus te 
sissetulekute jaotuses asute võrreldes oma riigi, Euroopa ja maailma inimestega. 

2. Seejärel avage https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-
footprint ja arvutage oma süsiniku jalajälg. 

Debriifing Küsimused järelemõtlemiseks: 
Mis sind üllatas? Mida olete õppinud? 
Mis on teie arvates seos sissetulekute ebavõrdsuse ja süsiniku ebavõrdsuse vahel? 
Nupp: Kas soovite rohkem teada? (Viib alloleva teabeni) 
 
Sissetulekud ja heitkogused on omavahel tihedalt seotud 
2020. aastal tekitas maailma rikkaima 1% elanikkonnast heitkoguseid rohkem kui kaks 
korda rohkem kui vaeseima 50%. Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärgi 1,5 °C täitmine nõuab 
heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 2–2,5 t CO2e elaniku kohta, mis tähendab, et 
rikkaim 1% peaks vähendama oma praegusi heitkoguseid elaniku kohta vähemalt ühe 
teguri võrra. 30 ja rikkaimad 10% 10 korda, samas kui vaeseima 50% heitkogused elaniku 

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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kohta võivad siiski suureneda keskmiselt kolm korda 49.

50 

 

  

 
49ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 

50ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 



 
 

 

31 
 

Tegevuse 
pealkiri 

Näita ebavõrdsust 

Eesmärgid ● Teravdada oma vaadet nähtavale ja nähtamatule ebavõrdsusele läbi 
ümbruskonna uurimise ja astuda sihikindel samm selle kuuldavaks muutmiseks. 

Aeg 30 minutit 

Juhised 
 

Osalejaid kutsutakse üles uurima ja demonstreerima ebavõrdsust oma keskkonnas 
jalutades, pildistades ja sotsiaalmeediasse postitades. Neid julgustatakse siduma 
asjakohaseid institutsioone, kogukonna liikmeid või üksikuid otsustajaid, et õppida oma 
muresid väljendama. 
Impulssküsimused on järgmised: 

- Kust saab ebavõrdsust tajuda? 

- Kelle jaoks on teie tajutav keskkond ehitatud? 

- Kes on puudu, kelle jaoks on seal raske olla? 

- Millist rolli mängib raha? 

- Kes võis otsustada ja kujundada, kuidas koht välja näeb? 

- Kus teie ümber võib olla ebavõrdsus, mida te ei näe? 

Osalejad saavad kasutada mõnda järgmistest hashtagidest ja luua oma: 

 #NäitaEbavõrdsust #MitteMinuVõrdsust #Ebavõrdne #EbavõrdsusOnReaalne 
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