
MIS SOLTUB MEIST' perekonna poolt, on ometi praktiliselt
kOigis arenenud maades yiimase.l0-1.'i
aasta jooksul abielulahutust oluliselt
kergendatud (meil tehti seda aastal
1965}. Mi-ks1

Å1è (ajalookaik) sunnib.

Tappisteadusliku mOttelaadiga lugejal
yOib-olla piisab iihest pilgust juuresole-
óàlå graafikulell, teistele ðåàÜ sele.
tama yeidi pikemalt. Graafikust selgub,
kuidas on arenenud lahutumus kaesole.
óà! sajandil Soomes ja Hollandis.

Kahe taiesti sOltumatu ja stiihilise
protsessi siinkroonsus 11\èçà hammastab.
Kui kujutada, et see on demograafiliste
protsesside juhtimise tulemus, siis t\l.
leks miits maha yOtta juhtiva 5taabi ees~
isegi siis, kui see tootaks OOd ja paýyad
palehigis, yarustatuna yOimsate side.

yahendite, arvutite ja agentuuriga riing
omaks iilitugeyaid soomlannade ja
f\aamlannade mOjutamise yahendeid, ei
ol~ks sellist siinkroonsust kerge saav\l.
tada.

Îòà abielu puhul palju. abieluinsti.
tutsiooni arengu puhul praktiliselt mit-
te midagi. Viimane kujutab endast oÜ-
jektiivset protsessi. s. î. ei sOltu meie
emotsioonidest ega meie tahtest.

Veera Arak kiisib vOidukalt: aga kas
òå ðåàòå suurenevat lahutumust
ÜåàÖ klltma'lo lkika óàÜóà kiill. kui
saame jagada 0òà emotsiQOne: aga mi-
na. niiete. ajaloQkiiiku heaks ei kiida,
mina panen aj'aloole kiiitumishindeks
kaksl

Samal positsioonil on Jaan Kaplins-
ki; ål ole arukas minna iile veel lOd-
vemale perekonnaelule (veel kergem
lahutus jne.).

KogU asi seisab selles, et ajalugu ei
óàåóè meie heakskiitudele-hukkamOis-
tudele isegi siililtama. Òà lihtsalt å!
marka neid. Kuigi keegi suurenevat
lahutumust heaks ei kiida (on hambaid
krlglstatudl) ja kOik hiiiiletavad tugeva

10 Veera Arak, Kas globaalne seks
óî! kihel'kondlik abielu1 «Sirp ja Óà-
sar" nr. 17 1980.

II Graafik on vOetud tsiteeritud ko.
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gestl; seksi harrastatakse tanapaeval
eelkOige seksl enda, mitte vOlmallku

abielu parast.
Aastall 1947-1951 kOlkus ablerueel-

sete partnerlte arv enamasti iihe ja
kolme vahel. 197Ç. aastal aga ktitindis
çåå meestel ille seltsme, nalstel pusls
viie rlngls. 7% meestest kasutas 11
kunl 15 partnerlt, 2% aga 50 kuni 100;
nalste puhul olld need protsendld 6

ja 1.
Piit peaks çààòà ammendavalt selge:

ablelueelne seksuaalelu naltab Ilms~t
kasvu. Partnerlte hulk kOigub kull
suurtes piirldes, mls vastab llhtsalt Inl.
meste Ja nende vajaduste uldi&ele &uu-
rele erlnevu&ele, kuld ke&k1l1lne arv aja
Jooksul ilmselt suureneb ja seisab juba
lahemal kiimnele kui nulllle.

Niiud on kerge hajUitada Vanapagana
kaks kahtlust. Eslteks å! saa Vanapagan
aru, ,kuidas vOib eraldada ukstelsest
seksuaalset, reproduktiivset ja matri-
monlaalset kaitumist. Sellist eristamist
ðåàÜ pidama paratamatU!ks mis tahes

analiiiisi puhul ja spetsialiseerumlse
huvldes. Kuigi inimene kujutab endast
k.Olgi îòà elundite lahutamatut iihtsust,
osutub ikkagi otstarbeka'ks teda "lOh-
kulla» kardioloogla, stomatoloogia, gu.
n~oloogia jne. valdkondadeks.

Antud juhul on aga pOhjus veelgi
tOsisem: demograafia ja sotsioloogia
peavad arvestama, et suund malnltud
kaltumislilkide tugevale autonomlsee-
rumlsele ilmneb ule kogu maailma.
AreneJlud maades tuleb iihe siinni koh.
ta kuni tuhat seksuaalakti ja vahem
kui pooled neist sooritatakse (registree.
ritud) abielus. Nlng iga viies-kuues
laps on vallaslaps.

Teine kahtlus: kas pole nii, et "IOhe
ideaali ja tegelikkuse, unistuste ja elu
vahel îï iglpOline ja seda ei çàà kao.
tada?" Aga muidugil Ent kui lOhe òèè.
tub kuristikuks, siis lahevad ideaalid ja
unistused alati pOrgusse, asenduvad
\Jutega. Nalivne unlstus igllllkuri&t
liiks pOrg\Jsse termodunaamlka tekkl-
I11lsel. See asendati realistliku ja vll-

iakd unlstusega korgest kasutegurlst.
PiibIi ettekirjutuse kohaselt tuli nalne,
kes abielludes å! olnud neltsi, kividega
s\lrnuks vlsata. Tanapaeval tuleks are-
nenud maades surnuks vlsata 91:.-99%
nalsl, aga kes siis teeks ara kOlk ttili-
kamad tOOd ia kes stinnitaks ldpsi'l Êà
çåå Ideaal on jaadavalt porgu~st'! lai.

nud.
Uksikisik ðåàÜ puiidmd seddd elu

Ideaali iargj, iihiskond seab ideaaljd
alati elu jargi, sotsiaalse praktika (ide.
aliseel:iltud) k.okkuvottena,
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