
Prostitutsiooni legaliseerimine on Eesti  NOKIA 

 

Viimasel ajal on Eesti üldsus otsinud paaniliselt NOKIAt. Otsinud nagu 

hingeõnnistust ning täiesti valest kohast. Pilke on pööratud küll 

kõrgtehnoloogia, küll geenivaramu suunas; insenerimõtlemisest 

läbiimbunud peakoludes on jäänud täiesti tähelepanuta tõik, et 

postindustriaalses ühiskonnas on suurimaks väärtuseks inimene.  

 Kust leida toodet, mis tarbimisväärtustele orienteeritud maalimas 

tagaks Eestile pideva tarbimisedu, viiks meid kõiki maapealsesse 

paradiisi? Tuleb pöörduda tagasi looduse poole, tagasi ürgsete tungide 

juurde. 

 

Vaata püksi! 

  

Lahendus on ülilihtne, nagu kõik geniaalne siin maailmas. Panustagem 

prostitutsioonile. Eestil on kõik eeldused saada maailma suurimaks 

seksiimpeeriumiks: soodne geopoliitiline asend, pideva veresegamise 

tulemusena väljakujunenud suhteliselt kaubandusliku väljanägemisega 

rahvastik ning kammitsevate moraalinormide nõrk mõju inimestele. 

Seksuaalenergia on loodusressurss, mida oskusliku kasutamise korral 

jätkub igaveseks!  

 

Raha ei haise! 

  

Riigiisad jutlustavad, et Eesti on radikaalne reformiriik, aga tegelikult 

peaksime endil silmad peast häbenema. Riigis, kus on ülivabameelne 

alkoholipoliitika, puudub igasugune seksipoliitika! Kes kavatseb meid 

voodissemeelitamise asemel lolliks joota!?  Kui palju makse jääb igal 

aastal – isegi igal tunnil – laekumata, sest avalikkus peidab pea liiva alla 

ja laseb rahavoogudel varimajandusse voolata! Armastame traditsiooni, 



aga jätame maailma vanima ameti esindajad ilma tööseaduse kaitsest ja 

pensionikindlustusest. Häbi! 

Viletsaks vabanduseks on see, et seksitööstus on legaliseeritud 

vähestes riikides. Just selles peitub meie šanss, just selles tööstusharus 

ei ole globaalne konkurents veel tappev. Kas tõesti mängime oma eelise 

käest? 

Ühiskondlikest tabudest kõneldes tehakse sageli loogikaviga: 

käsitletakse kõiki tabusid võrdsetena. Täiesti kohatu on võrrelda 

prostitutsiooni legaliseerimist näiteks narkootikumide legaliseerimisega. 

Narkootikumid hävitavad inimese sotsiaalset aktiivsust ning tahtejõudu, 

meelitavad neid füüsilisest reaalsusest keemilis-virtuaalsesse. Eesti on 

edule orienteeritud ühiskond ja ei saa oma inimressurssi sedasi raisata 

(isegi kui oletada, et rahvusvaheline maffia laseks meil meelemürke 

legaliseerides oma kasumit ohustada). Seks seevastu on tervisele kasulik 

ja vähendab stressi. Ka ei jää inimesed seksist eriti kergesti sõltuvusse. 

Päeval, mil keskmine eestlane on seksuaalselt rahuldatud, lakkab ka 

igavene vingumine valitsuse kallal. Valitsusel on, mille nimel pingutada. 

 

Legaliseerimise poolt – puust ja punaseks 

  

Enamik siinkohal esitatavatest argumentidest on triviaalsed ning kõigile 

teada.  

Esiteks hakkab laekuma riigikassasse käibemaksu ja tulumaksu 

näol puhast raha. Mul pole küll luureandmeid, kuid võib arvata, et 

saamata jääv tulu on kolossaalne. Kui riigiisad arvavad, et seks on 

luksuskaup, mille tarbimist tasub piirata (mis on muide vale, igaüks, kes 

on kuulnud inimese vajaduste hierarhiast, teab seda), siis saavad nad 

prostitutsiooni ka eraldi maksustada, nagu hasartmängegi. Laekunud 

raha eest saab Kultuurkapitali abil rahastada neidsamu tohletanud 

kultuuritegelasi, kes kujutlevad, et kaitsevad eestlaste (olematut) moraali 

ning võitlevad prostitutsiooni legaliseerimise vastu. Ehk saab riik 



toetusrahasid sedavõrd suurendada, et nood vanad peerud jõuavad 

võitlemise vahepeal litsimajas ära käia. 

Teiseks paraneb rahva tervis ning tõhustub võitlus AIDSi vastu. 

Kui prostitutsioon on seaduslikult reguleeritud, saab seadusse sisse 

kirjutada euronormidele vastavad tervisekaitse nõuded. 

Kolmandaks võidab tarbija. Nagu me makromajandusest teame, 

suureneb vaba, s.o kuritegeliku elemendi poolt ohjeldamata konkurentsi 

tingimustes pakkumine ja hinnad langevad – seda enam, et 

konkurentsiamet kaitseb tarbijat kiivalt kartellikokkulepete eest. 

Kindlasti lisandub pärast legaliseerimist seksiturule mitmeid ettevõtteid 

ja üksiküritajaid, kes praegu seaduskuulekusest või hirmust maffia ees 

kõrvale on jäänud. Tarbimine ei suurene mitte üksnes hinnalanguse 

tõttu: ka aatelised maksumaksjad, kes oma ausalt teenitud raha 

kurikaeltele loovutada ei soovi, astuvad uhkelt üle lõbumaja läve. 

Võimalus legaalselt ihumõnusid nautida motiveerib nii mõndagi inimest 

rohkem töötama, misläbi laekub riigikassasse jällegi rohkem makse jne.  

 Kõige rohkem võidavad seni vaeslapse rollis olnud prostituudid. 

Sutenööri türannia käest ametiühingute kaitsva tiiva alla, 

narkomaaniast regulaarse tervisekontrolli manu, meeleheitest 

psühholoogilse abi rüppe… Tõik, et Eestis pole ettevõtte tulumaksu, 

motiveerib libusid üha rohkem investeerima töövahenditesse – pesu, 

silikoonrinnad, solaarium. Peagi pole Eesti linnukestele maailmas 

võrdseid. 

 Muidugi peidab seksuaalreform endas mõningaid karisid. Kuidagi 

tuleb murda selgroog kuritegelikul elemendil, kes praegu seksitööstust 

kontrollib. Kuid kui tellida riigihanke korras ESSilt turvateenus, siis 

peaks kõik peagi kontrolli alla saama. Ka ei tohi rakendada seksitööstuse 

suhtes läbikukkunud alkoholipoliitikat – liiga kõrgeid makse. Kui teenus 

muutub keskmise tarbija jaoks liiga kulukaks, pöördub ta taas 

ohtlikuma, kuid taskukohase illegaallibu poole. 



Oskusliku seksipoliitika poolt õilmitsema puhkev majandusharu 

meelitab Eestisse tohutuid investeeringuid, mitmed kodumaised 

lõbumajade ketid ostetakse välismaalaste poolt üles. See tihendab veelgi 

konkurentsi, tõstab teenuse kvaliteeti, meelitab ligi kodumaiseid 

kundesid  ja miljoneid välisturiste. Prostitutsiooni legaliseerimisega 

saabuv edu ei ole üks pisike panus meie ühiskatlasse, see on Eesti 

NOKIA. 

 

Heaolu = avatud ühiskond + kogu maa seksualiseerimine 

  

Praegu kaheldakse kõikjal, kas heaoluriigi mudel on globaalmajanduse 

tingimustes veel võimalik. Seksitööstuse abil tõestame maailmale, et on! 

Eestist saab suurim seksikeskus maailmas, mille rajamisel heidame 

kõrvale Aasia räpaste seksiparadiiside kogemuse ja kasutame 

põhjamaade heaolumudelit. 

 Kõik algab haridusest. Harimata kaader ei suuda seksreformi läbi 

viia, sestap teadmiskesksus ennekõike! Koostöös haridusreformiga 

käivitatakse mitmeastmeline kutseharidus prostituutidele, mis tipneb 

rakendusmagistrantuuriga eliitlibude tarvis (külalitsiks saab õppida 

peale 9. klassi läbimist). Kõne alla tuleb nii uue ülikooli loomine kui ka 

seksiteaduskond Tartu Ülikoolis, kus suhtekorralduse raames ka 

sutenööriks õpitakse. 

 Samuti ei rahulda meie ühiskonna kõrgenenud nõudmisi kasin 

seksiharidus põhikoolis ja gümnaasiumis. Perekonnaõpetuse tundidesse 

põimitakse seksipraktikad, kus õppejõududena töötavad juba 

väljaõppinud litsid. Tõsi küll: arvata on, et esialgu jääb puudu 

meesprostituute, seetõttu peab kaaluma pornostaaride importimist 

riigilaenu abil. Kui esimene põlvkond välja õpetatud, siis ulatavad oma 

abistava elundi kasvõi ajateenijad. Seksiõpetuse kaudu suurendame 

oskusteabe (know-how) ja tööturule orienteerituse osa hariduses.  



 Just kvalifitseeritud kaadri abil tagame selle, et Aasiast hordidena 

saabuvad lihtlitsid meil läbi ei löö. Kes samuti haritud saab, integreerub 

juba Eesti ühiskonda. Turistide tulva, mis maailma seksimekat tabab, on 

raske ette ennustada. Mõne inimpõlve pärast töötab seksitööstuses juba 

2/3 tööealisest elanikkonnast ning kaalutakse riigi nime muutmist 

Estoniast Sexoniax. Mis kujundit kandva lipuga meie trikoloor 

asendatakse, seda võite ise arvata. Võiks hüüda, et saabub maapealne 

paradiis, kuid kuna Aadamal ja Eeval puudus võimalus grupiseksi 

harrastada, siis pole see võrdlus tabav. 

 

Moraalsed vastuväited kui seebimull 

  

Kuna majanduslikke argumente prostitutsiooni legaliseerimise vastu ei 

ole, siis vaatleme õigluse huvides moraalseid vastuväiteid.  

 Väidetakse, et kepi raske kättesaadavus hoiab koos peret – 

ühiskonna alustuge. Jama! See hoopis ahistab inimest. Viimases 

seksinäljas sõlmitud abielud lagunevad kohe, kui erektsioon vaibub – 

eks vaadake Eesti abielulahutuse statistikat. Seevastu kooselu, mis on 

sõlmitud seksi külluse tingimustes, püsib. 

 Samuti ei mõju hedonistlik eluhoiak meie iibele pärssivalt. 

Vastupidi, lapse saamine muutub riskantsest ettevõtmisest tulusaks 

äriprojektiks: möödub 16-18 aastat, ning võsuke asub perele raha 

teenima. 

 Räägitakse seksi seosest armastusega. Ma imestan, kuidas 

edasipürgivas ühiskonnas sellist loba sallitakse. Kas armastus kajastub 

rahvuslikus koguproduktis? Mis harmooniat on vaesuses virelemises? 

Edu poole pürgiv ühiskond peab loobuma tühjadest sõnadest. 

 Viimaks kõneldakse meie kuulumisest kristlikku kultuuri. Seda ei 

usu ju sülelapsedki! Kas ei vahetanud eestlased juba 19. sajandil 

majanduslikel kaalutlustel massiliselt usku? Tõsi küll, kirikuskäimisel 

on avaliku elu tegelaste jaoks ekshibitsionistlik tähendus, seal käiakse 



seltskonnakroonikate pärast. Esinduslikus lõbumajas toimuv dinee 

asendab kirikut suurepäraselt.  

Jääb vaid loota, et juba viie aasta pärast võõrustab meie president 

esinduslikus  lõbumajas Putinit, kes on selleks piisavalt noor, et tal siis 

veel seista võiks. See ei ole siinkirjutaja kiimaline kinnisidee. See on 

Eesti NOKIA ja MÄRK üheskoos. 

 

Mida me veel ootame? 

  

Eelnev tulevikunägemus on nii ilmselgelt perspektiivikas, et on võimatu 

uskuda, nagu poleks riigiisad selle peale veel tulnud. Jääb vaid üle teha 

paranoiline järeldus, nagu oleks status quo säilitamine võimulolijate endi 

huvides. Siin on kaks võimalust. 

 1) Sutenöörid on ohtu aimanud ja kogu meie poliitilise koorekihi 

ära ostnud. Sellisel juhul oleme kadunud – ainult vaba ajakirjandusega 

suurte rahade vastu ei saa. 

 2) Poliitikud ei soovi, et füüsiline prostitutsioon saaks nende poolt 

viljeldava vaimse prostitutsiooniga võrdväärseks, nad tahavad ennast 

vähemalt litsimajas moraalselt kõrgemalseisjatena tunda. See hüpotees 

langeb kokku Igor Gräzini väitega, mille kohaselt kõik poliitikud vajavad 

psühhiaatrilist abi. Kui asjalood on nii, siis saab just ajakirjandus 

seksireformile kaasa aidata, korrates poliitikasse suundunud poeedi 

sõnu: 

 lõpuks on ainult kõik enesemüümine 

 turul me oleme vennad ja õed. 

  

On aeg jätta maha sillaalune täika ning asuda puhtasse super-

marketisse. 
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