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Kas moslemist ema 
on köögikombain?

kolumn

Eesti ühiskonnas on meedia ühekülgse kajastuse tõttu levinud palju 
väärvarusaamu islami kohta. Üheks õnnetumaks teemaks on kahtlemata 
naise ja ema staatus islamis. Mida on aga islamil tegelikult emaduse 
kohta öelda?
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Islam toetab tõesti tradit-
sioonilist tööjaotust, kus 
naised võtavad peamise 
vastutuse kodu eest, 
samal ajal kui mehed on 

vastutavad nende majandus-
liku toetamise eest, kuid seda 
olulise erinevusega – emadust 
ja kodundust ei peeta karjäärist 
vähemtähtsaks. Otse vastupidi 
– emale saab osaks ülim austus, 
mida prohvet Muhammed palju 
kordi rõhutanud on. Näiteks 

tuli kord tema juurde mees ja 
ütles: “Jumala sõnumitooja! Kes 
inimeste hulgast on kõige roh-
kem minu seltskonda väärt?“ 
Prohvet vastas: “Sinu ema.“ 
Mees küsis: “Seejärel kes?“ 
Prohvet vastas: “Sinu ema.“ 
Mees küsis jälle: “Seejärel kes?“ 
Prohvet vastas: “Sinu ema.“ 
Mees küsis veel: “Seejärel kes?“ 
Prohvet vastas: “Siis sinu isa.“
Koraanis on kirjas: “Me oleme 
inimesele kohustuseks teinud 

heatahtlikkuse tema isade ja 
emade suhtes; tema ema on 
teda kandnud, kannatades 
tema tõttu valu valu järel, tema 
võõrutamine kestab kaks aastat. 
Ole nii Mulle kui oma vane-
matele tänulik. Minu juurde 
viib sinu tee.“ (koraan 31:14) 
ja “Sinu Isand on määranud: 
Ärge kummardage kedagi peale 
Tema; ning ärgu teil kunagi 
jäägu vajaka headusest teie 
isade ja emade vastu: kui üks 
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neist või mõlemad peaksid sinu 
kõrval vanaks saama, ära ütle 
neile halba sõna ega kohtle neid 
karmilt, vaid pöördu nende 
poole vaid viisakate sõnadega 
ning halastusest langeta nende 
jaoks alandlikkuse tiib ja ütle: 
“Mu Isand, halasta nende mõle-
ma peale, sest nemad kasvatasid 
mind, kui olin väike.““ (koraan 
17:23-24)

Ühe teise islami jutustuse koha-
selt oli üks mees teel palverän-
nakule Mekasse, kandes seljas 
oma vana ema. Mees küsis 
prohvetilt: “Jumala sõnumitoo-
ja, kas olen nüüd oma emale 
tasunud?“ Prohvet vastas: “Isegi 
mitte ühe karje eest, mille ta 
on sind kandes ning sünni-
tades esile toonud!“ Mees oli 
väga üllatunud: “Kuidas on see 
võimalik, oo Jumala sõnumi-
tooja?“ Prohvet vastas: “Sina 
kannad teda, oodates ta surma, 
tema aga kandis sind, oodates 
sinu elu!“

Naisel on midagi, mida mehel 
ei ole ega saa ka kunagi olema 
– emainstinkt. Kui paljud 
emadest on märganud, et nad, 
kuigi tavaliselt väga raske 
unega, oma lapse iga liigutust 
läbi une kuulevad, samas kui 
ka kõige armastavam isa võib 
rahus edasi magada, samal ajal 
kui laps end hingetuks nutab? 
Kui nüüd järele mõelda, siis 
miks peakski üks kodune ema 
end halvasti tundma sellepä-
rast, et tema tööks on tuleviku 
loomine, samas kui tema abi-
kaasa ülesandeks on perekonna 
majanduslik kindlustamine? 
Lapsed on ju ometi iga pere 
kõige kallim vara. Seega on laste 
õige kasvatamine palju olulisem 
töö kui raha muretsemine. Kas 

naine on vaid köögi ja lastetoa 
ori? Võiks ju mõelda, et tegeli-
kult orjab hoopis mees, et tema 
perel oleks kodus hea, samal 
ajal kui naine saab tegeleda 
sellega, mis meie elus tõeliselt 
oluline on. 

Islam peab ebaõiglaseks 
koormata naist nii emaduse 
füüsiliste ja emotsionaalsete 
nõuetega kui ka töökoha pro-
fessionaalsete nõuetega, mille 
tulemuseks on paljude naiste 
kurnatus ja perekonnaelu hävi-
nemine majandusliku heaolu 
nimel. Uskuge või mitte, aga 
moslemid tunnevad tihti kaasa 
lääne naistele, kes kannatavad 
ärakasutamise all nii kodus kui 
ka töökohal, samas oma tradit-
sioonilistes rollides tunnustust 
leidmata. Lääne naised, kes 
tahavad olla austatud ja tunnus-
tatud, peavad tihti riietuma ja 
käituma nii, nagu mehed seda 
ette kirjutavad ning praktikas 
oodatakse neilt tihti karjääri 

eelistamist lastele. Miks peaks 
naine aga austuse väärimiseks 
sellise ohvri tooma?
Islam ei keela mosleminaisel 
saada kõrgharidust ega töötada 
väljaspool kodu, kuid raha, 
mis ta teenib, on täielikult 
tema oma, kuna mehed on 
ainuisikuliselt vastutavad pere 
ülalpidamise eest. Seega kehtib 
kuldreegel: naise raha on naise 
raha, mehe raha on aga pere 
raha. Nii tunneb naine end 
igati kindlana ning teda ei ole 
võimalik kasutada päeval raha-
teenija ning õhtul köögimasina 
ja lapsehoidjana, nagu meie 
ühiskonnas tavaks on. Naine 
väärib igal juhul austust ning 
ühiskonna meespool ei tohi 
ühiskonna naispoolt kuidagi 
ekspluateerida. Prohvet Mu-
hammed on öelnud: “Parimad 
teie hulgast on need, kes on 
parimad oma naistele.“
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