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1978. aasta andmeid. Demograaria tun-
ïåÜ vahemalt kuut meetodit tapsemate
naitajate saamiseks jooksva statistika
andmeist 1ahtudes, kuid need nOuavad
(isna t(ilikaid arvutusi.

Taolisi arvutusi tehakse iihtedes rii-
kides pidevalt, teistes harva ja ko1-
mandates ii1dse mitte. Nii vOibki mDni
muidu taiesti arukas inimene hakata
end 1ohutama iil1atava1t naiivse oletu-
sega, et «rakti1ine 1ahutuste protsent
îï marksa vaiksem». Suureneva 1ahu-
tumuse tingimusis (kuid ainu1t se11ist
lahutumust maailmas tuntakse) îï see
protsent ma,rksa 8UUrem.

USA.s îï olemas vaga iiksikasjalised
statistilised (lahte-) andmed ning vaja-
likke arvutusi tehakse pidevalt ja kOr-
gel proressionaalse1 taseme1. 1970. aas-
[à jooksul lOppes USA-s 1,62Ç miljonit
abielu, neist 0,908 miljonit iihe abielu-

poole (enamasti mehe) surmaga ja
0, 715 miljonit lahutusega. Samal aastal
so1miti 2,159 miljonit uut abielu. Ole-
masolevatest abieludest 1Oppes aaýta
jooksul Ç,45% ; lahutusi oli 10000 îlå-
maso1eva abie1u kohta 152 ja 100 sa-
òà1 aasta1 sOlmitud abie1u kohta ÇÇ.

Viimast arvu ei saa seega tolgenda-
da 1iiga taht-tahe1ise1t: 1970. à. jooksu1
loppenUd abie1udest loppes 1ahutusega
ik:kagi mi,tte ÇÇ%, vaid 44%.

Edasine pealks îlåòà se1gemast se1-
ge: 1970. aastate keskpaiku hakkas
USA-s 1ahutusega lOppevate abie1ude
arv surmaga loppevate arvu ii1etama.
Olemaai1mne suur jOnks ava1dus nii-
siis ka toigas, et tradj,tsiooni1ine å1è-
poline abie1u (terve suurriigi u1atusesl)
lakkas olemast domineeriv, kOige 1evi-
ïèò abie1uvorm: isegi registreeritud
abie1ude hu1gas tOrjuti ta teisele ko-
hale.

Koik:jal mujal laheb areng kindlalt
samas suunas, kuid kir1eldatud seisu
jOutakse teadagi erineval ajal. NSV
Liidu demograariliselt kOige arenenu-
mas liidu'Vabalriigis Latis jOuti sel1eni

prakti1iselt USA-ga iiheaegse1t, isegi
pisut varem (siin tu1i juba 1972. à.
100 abie1u kohta 48 ja 1976. à. 52 abi-
e1u1ahutust, fakti1ine protsent oli 100-
mu1iku1t vee1gi suurem). Teistest 1iidu-
vabariikideSlt seisab Lati1e kOige 1ahe-
òà1 Eesti -jaame maha vaid 7 ...8
aasta vOrra ja jOuame seega naitajani
«50 lahutust 100 abie1u 'kohta» tOenao-
1ise1t ç ...4 aasta parast. Ent juba prae-
gu (1980. à.) peaksid 1ahutatavad abi-
e1ud Eestiýki moodustama åïàò kui
ðîî1å kOigist loppev6ltest abie1udest.

Agraariihiskond oli e1ulise1t huvita-
tud vankumatust (lahutamatust, å1èðá-~

lisest) abielust. Industriaaliihiskond 5å.
da ei vaja, iilemaarane jaikus (iikskOik
mi1les) îï viimasele koguni vastunai.
dustatud. Mitlte niisama heast peast å!
visanud Mart!n Luther ja Johann Cal.
ó!ï ablelu sakramentide nimek!rjast
valja. avades niiviisi tee ablelulahutus.
tele. See samm peegeldas siindlva
iihlskonna vajadusi !deoloogl11sest kiil-
jest. Mitme sajandi valtel toht!s abielu.
paar lahku ò!ïïà a!nult nendes r!!ki-
des, kus vO!tis protestantlus. Niiiid îï
see vO!malus seadustatud ka peaaegu
kOigis katoliikllkes maades (Itaal!as
alates 1971. à. algusest). Seega juba y~.
hemalt 450 aastat kulgeb areng t1i!estl
kindlas suunas ja jatkub nOnda edas.
pid!g! -vahemalt 20. sajand! jooksul

Peale ab!elullsuse, ablellumuse ja la.
hutumuse !seloomustavad !n!meste abi.
elullst kaitum!st óåå! selllsed naitajad
nagu keskm!ne abie1lumiste ja lahutus-
te arv éÜå (abielueallse) in!mese kohtd
ning abielu keskmine kestus ja abi-
eludes olemise aeg éÜå !nimese kohta

NSV Liidu Statistika Keskvalitsuse
uurimisinstituudis jm. tehtud arvutused
naitavad, et mDOdunud sajandi lOpul
tuli Óåïåòàà! òåÜå kohta keskmisell
1,19 abielu ja naise kohta 0,99 (naised
lesestusid palju tihemini kui mehed,
kuid òåÜå! oli marksa kergem uuestl
abie1luda). 1969.-1970. aasta seisuga
olid need naitajad NSV Liidus juba
1,52 ja 1,Ç2, praegu aga veelgi suure.
mad.~

òàïàðàåóà mees naLtub seega kesk-
miselt poolteist korda (Eestis rohkem).
Teiste sDnadega: leidub kuigLpalju neid,
kes uldse ei abiellu; pooled vDi enamgi
kaivad kosjateed ainult iiks kord;
vOrdlemisi óàüå kohtab neid, kes nai-
tuvad nell-viis korda ja hoopis óàüå
neid, kes abie1luvad naiteks kaltskiim.
mend korda (mOeldakse loomullkult
ainult registreeritud abielusid).

Konkreetseid naiteid teame uksnl?s
viilismaa pralttikast. Naiteks Charle.'
Chapl!n ja Ernest Hemingway lahutasid
kumbki kolm abielu ja astusid ka nel.

ABIELUUNE KAITUMINE

Abielulist kaitumist saab moota abi-
elulisuse, abiellumuse ja lahutumuse
abil, kuid ka paljude teiste naitajate
k.audu. Abielulisuse all moistetakse
abielus 01evate inimeste osakaalu kas
k.ogu rahvastikus voi abieluealiste
hulgas. Naiteks Eestis 01i 1970. à. ra:h.
valoenduse andmeil abielus 66,9% abi.
eluealisi mehi ja 5Ç,5% abieluealisi
naisi. Need andmed kaivad k61g1 abi.
eluvormide kohta kokku, s. î. demo-
graafilise (toelise ehk tegeliku) abielu
leviku kohta. Rahvaloendused NSV
Liidus ja mitmel teisel òàà! å! anna
mingeid voimalusi selgitada juriidilibl3
(registreeritud åÜÊ formaalse) abielu
osatahtsust demograamises abielus.Ç

Seevastu peegeldavad abiellumus ja
lahutumus alDult abielulise kaitumise
jur1idiliselt vormistatud OSa: aasta
jooksul registreeritud abielude ja abi.
elul~hutuste arvu naiteks tuhande
elaniku kohta.

Nendes r1ikides, kus on teada regist.
reeritud abielupaaride arv, kasutatakse
ka selliseid naitajaid nagu aasta jook-
sul lahutatud abielude a1'v 10000 01e-
maso1eva abielupaari voi 10000 abielu-
naise kohta.

Lahutumust saab valjendada mitut
moodi. Suure Noukogude Entsiiklopee-
dia (SNE, 2Ç. kd., 1976. à.) artiklist
«Perekond" saame teada, et USA-s la-
hutumus suureneb ja 1970. aastail tuli
juba iga Ç,5. ..4 abielu kohta iiks là-
hutus; NSV Liidus piisib lahutuste
protsent lkka veel vordlemisi korge -

197Ç. aastal tuli 1000 elaniku kohta

2,8 abielulabutust.
Kuidas neid naitajaid vorrelda?
Kes tahab, voib muidugi valja otsi.

da jooksvad statistilised andmed abiel-
lumiste ja abielulahutuste kohta, teha
veidi aritmeetrkat ning veenduda, et
197Ç. aastal tuli NSV Liidus iga saja
solmitud abielu kohta 27,0 abielulahu.
tust, s. 0. iiks lahutus vahem kui nelja
abielu kohta.

Êà neli aastat hiljem 01i lahutumus
«ikka veel" ja «vordlemisi" korge:
Ç2,4 lahutust saja abielu kohta ehk
iiiks lahutus iga ko1me abielu kohta ...

Selline iseloomustus (lahutuste arv
antud aastal solmitud saja abielu koh-
ta) ei anna ka asjast tait ettekujutust,
kuid on kiillalt p11tlik ja selle saab k1i-
resti katte: 1980. aastal teame juba

4 Arvandmed, mis iseloomustaVa(1
abielulist kaitumist NSV Liidus, îï
voetud peamiselt kahest kogumlkust:
Äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå ceMbJt.
«Ñòàòèñòèêà», 1979. Âîçîáíîâïåíèñ
ïîêîïåíèé íàøåé ñòðàíû. «Ñòàòèñ-
òèêà», Ì., 1918. Ja muidugl statistik,J
aastaraamatuist. Valismaa kohta kalva(1
andrned parinevad URO demograarilis.
test aastaraamatutest, teadusllkust peri-
oodikast ia eriti inrotihedast uurimuste
kogumikust «Abielulahutus Euroopds"
(Divorce in Europe, ed. Üó R. Chester,
Leyden, 1911).

ç Lahemalt vt. Uno Mereste ja Mai-

òè Saarepera, Rahvastiku enesetunne-
tus. Tallinn, 1978, lk. 160 jj.
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