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GUST À V ÍÀ ÀÍ, Eesti NSV ò À akadeemik .ñ ' ( , 'ñ

Inimene on armastuse kOrvalsaadus.
Stanislaw Jerzy Lec

RAHV ASTIKUREVOLUTSIOON

~j

Niisiis. Jaan Kaplingki. kes esineb
,ranapagana (vOi enesekindla argimOis-

,
tuSe?) voli'kirjaga. ðåàÜ vOimalikuks
ironiseerida rahvastikuteaduse ehk de-
mograafia mOistete iile: «Mis on «mat-
rimoniaalne kaitumine»? Kas naiteks
koos sOOmine. kodused tOOd ja kiilas-
kaigud? Kas koos voodisseminek on
matrimoniaalne vOi seksuaalne kaitu-
mine?»1

Oh piiha lihtsameelsusl Muidugi ei
ole asi mitte sinnapoolegi.

Reproduktiivset. matrimoniaalset ja
seksuaalset kaitumist saab iseloomusta-
da (mOOta) vastavate statlstll1ste naita-

jatega. Oige mitmetega.
KOigil kolmel alal on inimeste kaitu-

mises toimunud murrang. vOrreldes tra-
ditsioonilise kaitumisega. Neid murran-
guid nimetatakse vastavalt reprodu'k-
tiivseks, abielu- ja sek.suaalrevolutsioo-
niks. KOik kolm on omavahel tihedalt
seotud ja neid vOib vaadelda ka: kui
iihe mitmepalgelise murrangu -demo-
graafjlise ehk rahvastikurevolutsioonj
-kolme tahku. Viimane on omakorda
tOOstuspOOrde ning teadus- ja tehnika-
revolutsiooni oluljsemaid tulemusi.

VOib-olla kirjutan kunagi ka revo.
lutsioonidest, kuid siin piirdugu jutt
siiski rohkem nende tulemustega (prae.

guse olukorraga).

aegu mOOdapaasmatult tOOjou juurde-
ÓÎÎ! riigi teistest osadest voi viilis-
maalt. Selle tagajiirjel toimub niiiteks
Liiiine-Euroopas praegu rahvaste hoog-
ne «liibisegamine», rahvastiku etnilise
koosseisu muutumine migratsiooni ja
segaabielude kaudu. .Paarikiimne aasta
piirast on sakslasi SFV -s ja inglasi
Suurbritannias viihem kui praegu (ne-
gatiivse iibe tottu). ent molema riigi
rahvaarv on toeniioliselt praegusest
oluliselt suurem: juurdevool Aasiast ja
Aafrikast korvab selle viihenemise
enam kui kiillaga.

Marurahvuslaste hiidaldamine ja hus-
teerika ei saa siin midagi ffiuuta. Maini-
tud struktuurseid muutusi voiks pidur-
dada ainult iibe (siindimuse) jiirsk suu-
renemine voi majanduse arengu pidur-
dumine ning jiirelikult seisak ja tag&-
silangus. Eranditult koige eest tuleb
makstal

Oletagem, et tahame rakendada esi-
mest votet ja teame, kuidas siindimust
ergutada. Millal voiks oodata tulemusi1
Praegust siindimust ei saa loomulikult
muuta mingi joud maailmas. Koige ðà-
remal juhul saab tosta seda siindimust,
mis tuleb iiheksa kuu piirast. TDOjouks
muutuvad need tulemused alles ðààò-
kiimmend aastat hiljem. Seega olukor-
da 20. sa1andil òå mojutada enam ei
saa. oleme lihtsalt hiljaks jiiiinud.

Seda olulist «faasinihet» tuleb alati
silmas pidada mis tahes demograafiliste

protsesside puhul: praegused tegemi-
sed ja tegematajiitmlsed kannavad vil-
ja (ka niorudat) peaaegu eranditult
vaid jiirgmises voi teises-kolmandas
p61ves (ÇÎ. ..90 aasta piirast).

REPRODUKTIIVNE KAITUMINE

Reproduktiivse ehk rahvastrku taas-
tootmisega S1Ud kiiitumise iseloomus-

I Jaan KI~lIhski. Irv~ku Kiisu naera-
tusest (Vanl"gana pilguga). «Hori-
sont. nr. 9 1880, 1k. 27.

2 Statistisches Jahrbuch 1979 der
Deutschen Demokratischen Republik.
Berlin, 1979, S. 352.

tamiseks kasutatakse kOigepealt stindi-
muskoefitsienti (nimetatakse ka lihtsalt
stindimuseks). See miirgib aasta jooksul
(elusalt) stindinud laste arvu tuhande
elaniku kohta. Minevikus ulatus see
niiitaja kOikjal tile 50, praegu on nii
kOrge óåå! kohati Aafrikas ja Aasias.
Niiiteks Keenias on stindimus 51, sure-
mus 12 ja iive seega Ç9%0. Selline iive
tiihendab rahvaarvu kahekordistumist
viihem kui 19 aastaga.

KOigi aegade madalairnat stindimust
on seni tiiheldatud SFV-s: 1977. aastal
9.5%0. Stindimus langeb ka teistes are-
nenud maades ja ptisib praegu ena-
masti 12. ..20%0 piires. Niiiteks NSV
Liidus oli see 1978. à. 18,2%0 (sealhul-
gas Eesti NSV-s 14.9%0).

VOrdluseks vOiks miirkida, et 18áÎ.
aastate esimesel poolel oli Eestimaa ku-
bermangus stindimus 2,á korda, sure-
mus 2,1 ja iive 5,1 korda suurem kui
praegu Eesti NSV -s. Suremus on seega
viiga oluliselt viihenenud, stindimus aga
langenud veelgi kiiremini.

Sundimus kujutab endast kOige kiit-
tesaadavamat, kuid vOrdlemisi viihetit-
levat niiitajat. Piltlikumalt iseloomustab
reproduktiivset kiiitumist (statistilise)
naise poolt stinnitatavate laste arv.
1975. aasta paiku stinnitas Pakistani
naine keskmiselt 7,95, naine Tuneesias
á,Î, Sri Lankas 4.á4, Singapuris 2,Ç9,
NSV Liidus 2,Ç9 (sealhulgas Turkmee-
nias 5.71, Eestis 2,08. Vene NFSV-s
1,97), Jaapanis 2,09, USA-s 1,8á, Root-
sis 1,78, SDV-s 1,á4, SFV-s 1,45 last.

Kui naine stinnitab viihem kui
2,1 ...2,2 last, muutub iive negatiiv-
seks ja rahvaarv ha'kkab viihenema. Ent
mitte kohe, vaid 50. ..100 aasta ðà-
rast (sOltub rahvastiku vanuselisest ja
soolisest 'koosseisust). SFV-s ja SDV-s
on iive negatiivne alates vastavalt
1972. ja 1970. aastast.2

KOikjal, kus iive madal. tekib ðåà.
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