
 

Miks hüvitada kahjur–uskumusi? 

„Millal iganes, kus iganes ja kelle jaoks iganes on väär uskuda midagi ilma 

piisava tõendusmaterjalita?“ – William Clifford, Uskumise eetika, tsit. Toomas 

Lott, Uskumise eetika ja polarisatsioon 

Nüüdisajal on uskumused ilma piisava tõendusmaterjalita saanud ühiskonnas 

laiaulatuslikuks probleemiks. Sellised uskumused esinevad tihtipeale poliitiliste teemade 

diskussioonides niinimetatud „kajakambrite” vormis ning on osa põhjusest, miks 21. sajandi 

poliitika niivõrd polariseerunud on. Neid probleeme käsitleb uskumise eetika, mis tegeleb 

mitmete küsimustega epistemoloogia, eetika, filosoofia ja psühholoogia aladel. Kõiki 

eelmainitud valdkondi ühendab näiteks säärane keskne küsimus: „Kas millessegi on alati 

moraalselt vale ilma küllaldase tõestuseta uskuda?“ [1] 

Nii religioonid, kultuurid kui ka ühiskonnad vajavad üldiselt säilimiseks dogmasid, et 

algseid õpetusi (s.t tõde) säilitada. Otstarbekam on uskuda varem kindlaks tehtud 

informatsiooni, millele ka edaspidi toetuda võidakse. Miks peaks inimene sellele aega 

raiskama, et alalõpmata kindlaks teha, kas näiteks päike veel õues paistab või mitte, heites 

oma pilgu iga paari minuti järel igaks juhuks aknast välja? See pole lihtsalt mõistlik, sest 

(lähitulevikus) on olemas vaid nii mikroskoopiliselt väike võimalus päikse haihtumises, et 

seda võib peaaegu võimatuks pidada. Muidugi pole aga kõik eetilised, teoloogilised või 

ühiskonnafilosoofilised probleemid nii lihtsasti lahendatavad. 

Miks tuleks üldse oma uskumusi üle kontrollida? Selle koha pealt on kurvaks tõsiasjaks fakt, 

et üldiselt enda seisukohti ja arvamust toetavat informatsiooni kogudes, suhtume sellesse 

algusest peale päris vabalt, lastes enda selgituste väravast sisse igat sorti argumente. 

Informatsioon, mida maailma kohta saame  (k.a meeleline info) võivad pealtnäha 

vettpidavad olla, kuid neid sügavamalt uurides ilmnevad praod. Seega võivad inimeste 

arvamused põhineda väga nõrkadel ja kergesti ümberlükatavatel argumentidel. Tihti pole 

inimesed uskumuste aluseks olevate argumentide vildakusest teadlikud, vähemalt mitte enne 

seda, kui keegi neile seda ette heitnud on. Näiteks ei usu inimesed kliima soojenemisse, mis 

võib olla pealiskaudse järele uurimise tagajärg ning neid on võimalik teadusliku tõestuse abil 

ümber veenda. 



 

Inimloomuse kohaselt pole ratsionaalne kahelda asjaolude tõestuses, mida juba varem 

usutud s.t tõeks tunnistatu on. Heaks näiteks on ühiskondlikud debatid, kus diskussiooni  

mõlemad positsioonid keskenduvad enamasti  teineteist seisukohtade kritiseerivale 

analüüsile, pannes hoopis vähem/ või üldse mitte rõhku enda seisukoha üle kontrollimisele. 

Ka ei edene ühiskondlikud debatid, sest, et tihti ei tunnista osapooled end samaväärseteks – 

võidakse arvata, et teine pool asetseb madalamal intellektuaalsel tasemel, sest grupivälised 

omadused määratakse stereotüüpide järgi: näiteks “naistega ei maksa debateerida, sest nad 

on liiga emotsionaalsed”. Seepärast ei soovita debatti “rumalama grupiga”, pidades õigeks 

neist eemale hoidmist, kartes nendega samale tasemele langemist. Sest miks peaksid “tõe 

teadjad”, pidades ka tõeseks, et “teadmatud” neist nagunii aru ei saa, nendega diskuteerides 

end samale tasemele langetama?Aga missugust kahju siis debattides opositsiooni suhtes 

kinnine hoiak ühiskonnale toob, et see laialtlevinud probleemi nimetust väärib? Esiteks, 

inimesed ei soovi, nagu eelnevalt mainitud, teistsugustel arusaamadel olevate inimestega 

suhelda – üks rühm peab ennast valgustatuks ning teist rühma teadmatuteks. Näiteks leiaksid 

pragmatismi tõeteooriasse uskujad, et nende idee tõest “töötab” ehk selle mõtteviisi 

tulemused on kasulikud ning ei näeks mõtet koherentsiteooriasse uskujatega diskuteerida, 

kes leiavad, et tõesed väited peavad omavahel kooskõlastuma. Ehk näiteks, kui usklik leiab, 

et usk Jumalasse toob talle head, siis miks ta peaksid Jumala olemasolu tõestama ja Jumala 

olemasoluga kooskõlas olevaid fakte järele uurima? 

Äärmusgrupid, kes (isegi kui nad vastaspoolega argumenteeriks), ei võta kunagi 

vastuargumente täielikult vastu, eirates selle tõesust. Isegi kui seda otseselt välja ei öelda, 

siis pole nende eesmärk kunagi teiste arusaamine või kompromissi leidmine, vaid hoopis 

enda maailmavaate teistele peale surumine või oma veendumustele kindlaks jäämine. 

Näiteks moslemid peavad osaks džihaadist “vanemate, kaaslaste ja ühiskonna survele vastu 

seismist”, seega on nad “uskumatute kuuletumise” vastu [2]. 

Laialt levinud uskumustes ja stereotüüpsetes kinni olemine piirab arutelu mitmetel 

päevakohastel teemadel nagu näiteks abort, kliima soojenemine, immigratsioon jne. Arutelu 

vähenemine takistab ülemaailmsete probleemide lahendamist ning aeglustab terve 

inimkonna arengut. Olukord kisub problemaatiliseks, võttes arvesse, et nii Eestis kui 

välismaal on näiteks rohepöörde diskussioon ja õiguste või vabaduste diskussioon juba ilma 

uskumustes kinni olemist arvestamatagi puudulik. 



 

Ühiskonnas on probleemiks "kajakambrite" tekkimine. “Kajakamber” on situatsioon, kus 

elatakse nii–öelda „oma mullis“ ehk selle ohvriks olev isik soovib kuulda ainult enda vaadet 

toetavaid argumente. Näiteks meedia tarbimisel piirab isik end ainult "õige" meedia 

jälgimisega, et eraldada ennast välisest "vale" infost. Kui keegi „kajakambri“ väline proovib 

selle ohvrile enda perspektiivi lahti seletada, ilma, et see ohvri omaga kattuks, laseb ohver 

sellel infol enda kuulmisest ja mõtetest täielikult mööduda, jäädes igavesti samale 

arvamusele, millel ta alati olnud on. Lihtsalt öeldes ei saa neid ümber veenda. 

Üks võimalik „kajakambri“ ekstreemsetest tagajärgedest on äärmuslike vandenõuteooriate 

uskumine, mis põhinevad oma definitsiooni järgi olematutel või vähemalt tõestamata 

faktidel. Kui lasta sellistel teoreetikutel ja nende järgijatel enda ideid ühiskonnas levitada, 

siis õhutavad nad aina rohkem inimesi enda vaadetes vähem kriitilised olema ning lõpuks 

võib juhtuda, et õhkkond muutub väga mürgiseks – õhutatakse meie–nemad; õige–vale; 

hea–halb vastasseisust, milles tuleks nagu kõigil mingi pool valida. See kujutab endast “kes 

pole meiega, on meie vastu” mõtteviisi. Demokraatia ja debateerimine osutuksid võimatuks, 

sest keegi poleks enam võimeline kompromisse tegema. 

Nii nagu Toomas Lott enda essees „Uskumise eetika ja polarisatsioon“ selle sõnadesse pani: 

„Kui ma olen milleski täiesti veendunud, siis selle veendumuse vastu käiv teave peab olema 

eksitav.“ [3]. Minu arust on see hetkel probleemiks, sest kui inimene on 100% enda 

seisukohas veendunud, siis pole ta enam mõistlikkuse piires – ta on nii kindel enda õiguses, 

et ei oska enam teiste perspektiivides väärtust näha. Täielik veendumus on demokraatlikus 

ühiskonnas ebamoraalne, kuna see on näiteks otseselt pluralismile, demokraatliku ühiskonna 

alusväärtusele, vastuolus. 

Kuid, astudes ekstreemsusest sammu tagasi, jääb ikkagi püsima küsimus: kas enda 

uskumuste kontrollimine peaks olema kohustuslik? O. W. Holmes defineeris õiguste 

seaduslikku alust järgnevalt: “Minu õigus vehkida rusikaga lõpeb seal, kus algab teise mehe 

nina.”. Seega oleks moraalne väita, et niikaua kuni persoon enda võimalike 

„vääruskumustega“ (faktiliselt põhjendamatute uskumustega) teistele potentsiaalselt halba 

ei tee, siis on tal õigus jääda enda uskumustes vabaks. Kui aga asjaolud on vastupidised, ehk 

kui uskuja enda uskumustega näiteks uskumatuid vaimselt kuritarvitab, siis pole tema 

teguviis eetiliselt õigustatud. Järelikult oleks kõigil isiklike uskumuste kontrollimise kohus, 

sest keegi ei saa ette teada, et ta vääraid tõdesid usub. Uskumuste eetika “looja” William 

Kingdon Cliffordi elulise näite kohaselt leidis laevaomanik, ilma üle kontrollimata, et ta laev 



 

oli küllalt töökorras, et sellel reisijaid sõidutada. Ta oli sellisel arvamusel kuna ta uskus 

pragmaatiliselt, et saaks ilma paranduskuludeta raha säästa ning osalt ka seetõttu, et ta 

tõeliselt uskusgi, et laev sõiduvalmis oli. Ühes loo lõppudest surid pardalolijad ja teises jäid 

ellu [4]. Nõustun laevaomaniku süüs mõlemas olukorras (nagu ka Clifford arvas), sest kui 

keegi enda uskumuste tõttu teiste inimeste elud vähemalt ohtugi seab, siis väärib ta ka 

vastavalt selle üle vastutuse võtmist. 

Mida sel juhul, kui enda uskumustega teistele kahju on tehtud, ette võtta? Esiteks peaks 

kindlaks tegema, täpselt millise uskumuse tõttu teistele kahju on tehtud. Teiseks peaks 

määrama, millised väited seda uskumust heaks kiidavad. Kolmandaks peaks, juhul kui 

uskumus tõesti vaid isiklikul suval põhineb, laskma seda pooldavaid „fakte“ ning vastavalt 

ka uskumust falsifitseerida. Kohustus enda uskumusi kontrollida hõlmaks kõiki neid kolme 

sammu, et kahjutegija uskumused proovile panna ja kahjusaaja vigastused hüvitada ning 

tulevikus sarnaseid kahjusid ennetada. 

Uskumustega seotult tulevad muidugi pähe religioossed uskumused, mis on läbi aegade 

“teise mehe nina tagunud”. Religioon on oma tähenduselt uskumuste süsteem ning oma 

loomuselt ilma teaduslike tõestusteta uskumuste süsteem. Kui religioon põhineb uskumustel 

ilma tõe koheratsiooniteooriaga kooskõlastuvate teaduslike tõestusteta, siis, olukorras, kus 

usklikud üksteist või hoopis usueitajaid kahjustavad, oleks usklikel kohus enda uskumusi 

kontrollida. Selle kohustuse järgi peaksid nad välja uurima nii konkreetse kahjur–uskumuse 

kui ka seda toetavad väited ning laskma neid falsifitseerida. Järjekordselt tekib uus 

probleem: nimelt ei laseks enesestmõistetavalt ükski tõeline usklik lihtsalt enda religiooni ja 

sellest tulenevaid uskumusi maha teha. Kas siis oleme välja jõudnud järelduseni, et religioon 

on ebamoraalne? Ei, kui see teisi ei kahjusta; jah, kui see teisi kahjustab. 

Religioossetes uskumustes võib olla nii positiivseid kui negatiivseid külgi, aga nende rajajate 

või lihtrahvale edastajate (prohvetite) motiivid pole läbi aegade just õilsad olnud. Religioone 

on kasutatud usujuhtide (näiteks preesterkondade) poolt sotsiaalse kontrolli jaoks ning 

algseid põhimõtteid on sellel eesmärgil muudetud või ümber mõtestatud. Näiteks küsiti ja 

isegi küsitakse siiani usu järgijatelt kirikumakse, hirmutades neid jumala karistusega või 

halva surmajärgse eluga. Näiteks Euroopa Parlamendi 30. aprilli 2015. aasta resolutsioon 

2015/2661(RSP) kristlaste tagakiusamise kohta kogu maailmas, tõi välja seoses üliõpilaste 

tapmisega Keenias terrorirühmituse Al-Shabaab poolt, et: “Euroopa Parlament 

(resolutsiooni pt. 8) mõistab hukka iidse seaduse (nn dhimmi pakti) kasutamise 



 

ISISe/Da’eshi poolt Süürias ja Iraagis, sest selle eesmärk on pressida surmaga ähvardades 

kristlastelt välja usumaksu kohustused ja piirangud” [5]. See on tõestuseks, et usklike 

usumaksudega ähvardamine oli ning on jätkuvalt päevakohane probleem. Kui religioone 

sellest perspektiivist vaadata, siis on need muidugi täielikult ebamoraalsed. 

Kuivõrd muutub religioon moraalsemaks, kui silmas pidada selle ümber käivat kultuuri ning 

sotsiaalset keskkonda? Ühelt poolt soosivad religioonid austust kaasinimeste vastu ning 

õhutavad usklike viisakamaks ja abivalmimaks käitumiseks. Teiselt poolt aga keelavad need 

rangelt kõike, mis pole usuga kooskõlas, isegi kui see pole otseselt ei kasulik ega kahjulik 

nii endale kui teistele. Näiteks on nii moslemitel kui ka juutidel dieediga seotud piirangud, 

mille tõttu süüakse tavalise liha ja kala asemel koššeri liha [6]. Need piiravad otsustamise 

vabadust ning vahepeal isegi usuväliseid kontakte. Näiteks katkestavad Jehoova tunnistajad 

igasuguse suhtluse, mis võib olla hullem kui surnuga käitumine, sest viimast võib vähemalt 

avalikult meenutada [7]. 

Jõudes tagasi probleemini, et tõelised usklikud ei laseks enda uskumusi vääraks ega 

ebamoraalseks määrata, jäävadki üle kaks lahenduskäiku. Esimene (ja kõige 

ebatõenäolisem) on lahkuda usust ning vormistada enda uskumused ümber, põhinedes 

religiooni asemel faktidele. Teine (ja realistlikum kui eelmine) on määratleda tekkivat kahju 

teistele ning proovida seda religioonile truuks jäädes heastada. Esimene variant on lahendus 

uskumuste kontrollimise kohusele ning teine variant on lahendus usklikele, kellel pole enda 

usu truuduse tõttu võimalik seda teha. 

Kuigi teine valik ehk hüvitamine läbi kahju heastamise on mõistlik usklikele, siis miks 

peaksid ülejäänud meist esimese valikuga ehk hüvitamisega läbi uskumuste kontrolli 

piirduma? Kas uskumuste kontrolli kohusest omaette üldse piisaks teistele tehtud kahju 

heastamiseks? Jah, sest see paneb meid tulevikus samu vigu kordamata käituma, kuid 

mineviku ebaõiglased väärkohtlemised on juba teiste vastu korda saadetud. Seega on vajalik, 

mistahes heategudega mineviku kahju tasa teha ning ka tulevikus edaspidi teiste vigastamist 

läbi uskumuste kontrollimise kohuse ennetada. 

Kokkuvõetult, minu isiklik seisukoht jääb püsima: niikaua kuni üks isik teisele oma 

uskumustega kahju ei tee, on ta enda uskumustes vaba. Kui aga isiklike uskumustega teisi 

vigastatakse, peaks kahjutekitaja selle eest läbi uskumuste kontrollimise kohuse vastutuse 

võtma. Seega on millessegi moraalselt vale ilma küllaldase tõestuseta uskuda siis ja ainult 

siis, kui selle mõju otseselt uskujaga kokku puutuvaid isikuid kahjustab. See väide käib eriti 



 

nii poliitiliste debattide kohta, kuna need lõhestavad nüüdisajal kogukondi enam kui kunagi 

varem, kui ka religioonide kohta, sest ebamoraalsed usutalitused on välja viinud mitmete 

konfliktideni usklike endi ja ka uskumatute vahel. Inimesed debateerivad omavahel, pidades 

meeles ühte ainsat eesmärki: lükata ümber vastase argument, unustades nii enda väidete 

tõendusmaterjali üle kontrollida kui ka teise poole inimliku arusaamise. Kompromissid läbi 

koostöö on minevikus ja tulevik toob vaid paari üksteisest eraldatud ideoloogilist ekstreemi. 
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