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Mida kaugem maa, 
seda rohkem tasub 
tutvuda kultuuri ja 
töökommetega. Ses 
mõttes ei olnud erand 
ka Omaan, kus lääne 
kultuuri töökombed 
erinevaks osutusid.

J
ahedalt kalkuleerivad Hollandi 
ärihaid, ajakavast kinnipidamisega 
kimpus olevad Vahemere-äärsed 
kaupmehed ning korrumpeerunud 

Ida-Euroopa firmade hämarad tehingud 
– ettekujutus eri maade töö- ja ärikultuu-
rist tekib meil nii isiklike kogemuste kui 
ka kuulujuttude põhjal. Kui palju tasub 

sealt tõde otsida või üksikut üldistada, 
on iseasi, kuid kindlasti sirutuvad iga 
riigi asjaajamise kommete juured süga-
vale kultuuri, traditsioonidesse ja isegi 
religiooni.

Mida kaugem ja võõram maa, seda 
enam tasub enne lepingute sõlmimist 
ja hurraaga teise riiki kolimist tutvuda 
kohalike kommetega. Kui Euroopa ja vä-
ga laias laastus isegi kogu läänemaailma 
töökultuuri julgeksin ikkagi ühte patta 
panna, siis araabia riikides õhtumaiste 
arusaamadega hakkama ei saa. Seega on 
sihtmaa ärikultuuri taustauuring esimene 
kindel samm edukale koostööle uute part-
neritega. Ka Omaani puhul peab viimane 
väide sajaprotsendiliselt paika.

Omaan on tänu oma rannikuäärsele 
asukohale läbi aastasadade merekauban-
dusega tegelenud ning ajanud äri kauge-
mate ja lähemate välisriikidega. Edukad 
laevareisid viisid kaupmehi Lääne-Indiast 
kuni Ida-Aafrika rannikuni ning kaupa 
tehti datlilaadungitest mustade orjadeni. 
Julma sultani Said bin Taymur Taimuri 
võimuperioodil eelmise sajandi keskel 
sulges Omaani riik end aastakümneteks 
ümbritsevale maailmale ning kõik maa 
arengut puudutav, sealhulgas riigisisene 
äritegevus ja naabritega kaubavahetus jäi 
soiku. Sultani kehtestatud range islami 
tsensuur ning rahva õnnetu majanduslik 
järg iseloomustasid seda nukrat perioodi 

maa ajaloos, kuni 1970. aastal praegune 
sultan Qaboos bin Said Al Said valitsemi-
se oma isalt üle võttis. Selle sündmusega 
algas Omaanile ja tema elanikele igas 
mõttes uus ajajärk. 

TradiTsioonid Ja moodne ühiskond
Nagu laps õpib käima, nii alustas ka 
Omaan taas kohalike ja rahvusvahelis-
te ärisuhete ülessoojendamist, püüdes 
üleilmastuva maailmaga sammu pidada, 
samal ajal vanu traditsioone ja kombeid 
mitte ära unustades. Sellest püüdlusest on 
sündinud küllaltki kummaline ja unikaal-
ne kombinatsioon, millesse süüvimine ja 
mille mõistmine loob aluse eduks Omaani 
ahvatlevas majanduskeskkonnas..

Omaani tööturu arengute kohta luge-
sin üht humoorikat kirjeldust, kuid seda 
kinnitavad ka minu isiklikud kogemused. 
1970-ndate deviis Omaanis oli: milleks 
töötada, kui indialased teevad sama töö 
ära väiksema raha eest? Omaani lihttöö-
listest enamik on kindlasti indialased, 
kellest enamik leiab rakendust hoonete ja 
teede ehitusel, kuid ka administratiivses 
sektoris. Eresinistes tunkedes kurnatud 
ehitusmeeste päritolumaa võib olla ka 
Pakistan, Egiptus, Iraan või mõni muu 
majanduslikult kehvemal järjel riik. Ilu-
protseduure ning kõikvõimalikke muid 
teenuseid pakkuvad ametikohad on hõi-
vanud lisaks indialastele ka filipiinlased, 
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kes oma leebe loomuse, vähenõudlikkuse 
ja alandlikkusega moodsale omaanlasele 
eriti hästi kohvi serveerima või villat ko-
ristama passivad.

1980-ndate keskne mõtteviis oli: kuna 
me hoiame indialaste pealt nii palju raha 
kokku, saame endale lubada eurooplasi. 
Kui lihtsamad kohustused said india-
lastele jagatud, nappis riigis, kus alles 
kümmekond aastat tagasi oli vaid kolm 
õppeasutust, kooli-
tatud inimesi, sest 
haritud keskklass 
sultanaadis sisuli-
selt puudus. Rikka-
like maagaasi ja naf-
tavarude haldamine 
ning riigi moderni-
seerimine nõudis oskajate nõu ja jõudu. 
Nii avanes lääne ärimeestele ja firmadele 
suurepärane kõigi võimaluste maa. Kuni 
säilib omaanlaste osalus, on ettevõtet 
Omaanis küllaltki lihtne luua ning nii 
saabus/kutsuti riiki tuhandeid Hollandi, 
Suurbritannia ja teiste arenenud riikide 
spetsialiste, kes siiani end Omaanis üsna 
hästi tunnevad. Riik on loonud soodsate 
tingimustega maksusüsteemi ja laste 
koolihariduse. Hästi makstud “ekspati” 
(välismaalase) elustiil, koos suletud gol-
fiklubide, laupäevaste jahisõitude ning 
pikkade suvepuhkustega ramadaani (isla-
mi püha kuu) ajal ei erine millegi poolest 

teistes Lähis-Ida riikides elavate valgete 
spetsialistide mugavustest; lisaks kõigele 
on Omaan lääne inimesele tõenäoliselt ka 
kultuuri mõttes islamiriikidest kõige vä-
hem kompromisse nõudev paik elamiseks. 

1990-ndad tõid suhtumise: kui india-
lane ei taha tööd teha, miks siis üldse 
tööd teha? Ehitusmehed ja koristajad, 
kes Omaani arengu algusaastatel riiki 
saabusid, on end üles töötanud ning oma-

vad nüüd ise suuri 
ehitusfirmasid, õpe-
tavad professoritena 
ülikoolides või prak-
tiseerivad arstidena 
erakliinikutes. Töö-
kad indialased, erine-
valt kohalike päritud 

jõukusest, on leidnud ühiskonnas kindla 
koha ning naudivad lääne spetsialistide 
kõrval pingutuste magusaid vilju. Kuigi 
indialased ei ole enam üks-üheselt vaid 
lihttöölised, pole omaanlaste suhtumi-
ne neisse sellest hoolimata muutunud. 
Mu sõbra isale, sikhi hindule kuulub 
tohutu ehituskontsern, kuid kõrge tur-
bani tõttu, mida mees kannab, peab 
ta teinekord omaanlaste ülevalt alla 
pilku taluma. Kord sattusin jutule ühe 
Muscati ülikooli professoriga, kes oma 
auväärsest positsioonist hoolimata ning 
pühendunud kodanikuna siiski tunnetab 
kohalike üleolevat suhtumist, pealegi 

Sultan otsustab  
sageli ilma näilise  
mõjuva põhjuseta 

kõigile riigiasutustele 
vaba päeva anda

Kaamelist Porcheni  
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on tumedal nahavärvil mitu tooni ning 
indialasi koheldakse endiselt ühiskonna 
alamklassina.

aasTa 2000 Tõi murdepunkTi
Omaanlased küsivad nüüd endalt: kuhu 
kõik kadusid? Kas ma pean nüüd ise tööle 
hakkama? Juba enne uue aastatuhande 
algust alustas valitsus protsessi, mille 
käigus seni välismaalaste käes olnud ame-
tikohad saaksid omaanlastega täidetud. 
Seda programmi kutsutakse omanisat-
siooniks. Kasvava majanduse olukorras 
vajab riik hulgaliselt uusi töötajaid ning 
loomulikult on kõige mõistlikum selleks 
oma riigi rahvast koolitada ja rakendada. 
“Araabia kevade” sündmused on oma-
nisatsiooni kõvasti kiirendanud, kuna 
protestijad on enamjaolt töötud ja sultan 
otsustas ennetavalt luua juurde uusi töö-
kohti ning tõsta palkasid. Ideena on oma-
nisatsioon suurepärane  karjäärivõimalus 
paljudele noortele ja eriti naisterahvastele, 
kel võrreldes paljude teiste Lähis-Ida rii-
kidega on tunduvalt rohkem väljavaateid 
tööelus kaasa lüüa. Laevafirmas, kus ma 
töötasin, oli turundusdirektoriks naine 
ning isegi valitsuses on Omaanil kolm 
naisministrit. Nii näiteks võib erinevalt 
Saudi-Araabiast näha pealinnas Masqatis 
omaanlasi erilisi oskusi mittenõudvatel 
ametikohtadel, poekassas või bussiroolis. 
Tänu viimase aja sündmustele araabia 

kontrastid. Värvilised öötuled Muttrah rannapromenaadil ja lõhekarva 

hommikuvalgus iraanist khasabi sadamasse tagasi kiirustavate sala-

kaupmeestega. (autorid: Folekrus schuiringa ja tõnu kannel?)
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maailmas on forsseeritud organisatsioon 
loonud hulgaliselt probleeme, sest tööd 
saavad absoluutselt igasuguse kvalifi-
katsioonita inimesed, mis majandusele 
kindlasti kasu ei too. Seega on omaette 
küsimus, kas omaanlased on valmis oma 
maad ise edasi arendama ning selle nimel 
kõvasti tööd tegema ... Või nagu üks mu 
hea sõber viitas nende uusrikkalikule 
maailmavaatele: “One caǹ t get mentally 
from camel to Porche in 20 years...“ – 20 
aastaga ei muutu inimese mõttemaailm 
kaamelist Porcheni“.

puhkamine nelJapäeval Ja reedel
Töönädal algab Omaanis laupäeval ja 
lõpeb kolmapäeval. Neljapäev ja reede 
on ametlikud puhkepäevad. Mitmed is-
lamiriigid, Omaan sealhulgas, plaanivad 
neljapäevase vaba päeva viimist laupäe-
vale. Nõnda jääks läänega äriajamiseks 
üks päev rohkem. Puhkepäevadega on 
Omaanis üldse kummalised lood, sest 
sultan otsustab sageli ilma näilise mõju-
va põhjuseta kõigile riigiasutustele anda 
vaba päeva, olgu selleks siis erakordne 
jalgpallimatši võit või lihtsalt valitseja hea 
tuju. Lääne inimesed peavad oma tööasjad 
loomulikult selle järgi kohendama, sest 
töö tuleb ära teha ning omaanlaste jaoks 
on tähtajaks sageli eilne päev. Erinevalt 
kohalikest pole eurooplastele ka kellaae-
gadesse vabalt suhtumine samaväärselt 
lubatud. Kui teie äripartner hilineb kas või 
tunni, peab ta iseenesest mõistetavaks, et 
teie saabute õigeaegselt ning hilinemist 
tõlgendatakse ebaviisakusena. Samal ajal 
ei maksa ka pahaks panna, kui kohtumine 
üldse ära jääb ning sellest väga vähe aega 
ette teatatakse. Seega on alati kasulik 
jätta kirjake või visiitkaart teatega, et teie 
ikkagi tulite kohale.

Nii nagu kogu Omaani ühiskonnas 
mängib ka firmade sisekultuuris ülitäht-
sat rolli kindel hierarhiline struktuur. 
Juhtimisotsused tehakse rangelt n-ö 
ülevalt alla vanemate osanike ja omanike 
poolt. Juhil lasub otsuse raskus ja vastu-
tuskoorem. Minu töökogemus pärineb 
peamiselt Skandinaavia mentaliteediga 
firmadest, kus ülemuse ja alluva vahel 
on pigem usalduslik suhe ning mõlemad 
pooled annavad oma panuse terviku 
paremaks muutmisse. Araabia maailmas 
sellisele dialoogile põhineva juhtimisstii-

liga midagi peale hakata ei ole. Omaanla-
sed hindavad tugevat liidrit, kes ühtlasi 
mugavalt töötajatelt vastutuse enda peale 
võtab. 

Omaanis pole seega hirmu, et teie allu-
vad liigset algatust üles näitavad või teie 
jalgealust õõnestavad. Käsk ja positsioon 
on vanem kui meie. Omaanis koos mit-
mete idaeurooplastega töötades märkasin 
üllatuslikult, et sellist suhtumist pole vaja 
kaugelt ka meie endi ajaloost otsida. Au-
toritaarse juhtimisstiiliga harjumine on 
ilmselt veel üks pärand pikast okupatsioo-
niperioodist, kus parem on negatiivne alla 
suruda ning edasi teenida ja kuigi vaka all 
hõõgub rahulolematus, sellest hoolimata 
siiski suu pidada.

Omaanlaste kõrge staatus ei pruugi 
olla pikaajalise raske tööga välja teenitud, 
vaid sõltub pigem perekondlikest suhetest 
(väidetavalt kuulub enamik Masqati ette-
võtteid vaid kuuele suurele perekonnale), 
maise vara suurusest ning vanusest. Meie 
firmas töötas noor kapten, kes vaatamata 
kolmekümnele eluaastale nägi välja vaid 
napilt 20 ning noormehel oli teinekord 
tõsiseid raskusi, et oma sõna juhtkonna 
silmis maksma panna. Soliidne habe ning 
hallid juuksed räägivad Omaani töökul-
tuuris kindlasti selle omaniku kasuks, 
lisades autoriteetsust ja väärikust. 

naisTerahvasT ülemusele  
pole kerge alluda
Omaanlased armastavad, kui neid üle-
musteks peetakse ning ruumi sisenedes 
tuleb esmalt alati tervitada vanemaid 
inimesi, unustamata mainimast nende 
tiitleid (doktor, professor, samuti “bin“ 
– poeg või “bint“ – tütar, viitamaks 
perekondlikele juurtele). Lähedastele 
kolleegidele piisab ka sõnadest: “Hello 
boss, how are you?“ – “Tere ülemus, kuidas 
läheb?“, samal ajal vestlejale avalalt silma 
vaadates. Üldiselt tervitatakse üksteist 
kättpidi, kuid üldjuhul pole moslemi 
mehel ja võõral naisel kombeks omavahel 
kätt suruda. 

Vastassoost inimesega tutvumisel on 
heaks tooniks oodata, kuni naisterahvas 
ise käe ulatab. Uksest sisse astudes on 
kombeks, et vanem ja positsioonilt täht-
sam isik pakub teistele eesõigust, nõnda 
oma üleolekut demonstreerides, mistõttu 
võib ukse ette tropp tekkida, kuna härrad 

ei suuda otsustada, kumb neist tähtsam 
on ...

Mina töötasin naisterahvana juhtival 
kohal ning kui mulle esmakordselt ko-
halikest alluvad suunati, küsiti meeste-
rahvastelt kohe, kas neil on probleeme 
naisele alluda. Selle võrra on Omaani 
ühiskond paindlikum kui mõned muud 
Lähis-Ida riigid, et ka naissoost spet-
sialisti võetakse tõsiselt, küll teatud 
piirini. Omaani perestruktuuris on (va-
nematel) naistel perekondlikke otsuseid 
puudutavates küsimustes küllaltki suur 
sõnaõigus, kuid üldjuhul ei laiene see 
koduseinte vahelt väljapoole. Kombekalt 
riietuval eurooplannal, kes avalikult 
häält ei tõsta (käitumismaneer, mida 
eriti vulgaarseks peetakse), meeste jutule 
vahele ei sega ning jääb avalikes kohtades 
alati tagasihoidlikuks, ei peaks autori-
teedi saavutamisega probleeme olema, 
sest tugevaid naisi tegelikult hinnatakse 
ja austatakse.

Sugulus- ja sõprussuhted on Omaani 
töökultuuris tähtsamad kui professio-
naalsus ja oskused. Meie kultuuriruumis 
tõlgendame seda laadi toimimismalli kui 
negatiivset ning kutsume seda onupo-
japoliitikaks või korruptsiooniks, kuid 
Omaanis on tavaline, et ühes firmas töö-
tab palju sama perekonna liikmeid. Kui 
on vaja vanaema arstile viia või vennale 
lennujaama vastu minna, tehakse need 
käigud ära enne kõike muud, tööandjat 
sellest mitte tingimata informeerides. 
Samas on tavaline, et tasuva ametikohaga 
kaasneb palju soodustusi kogu perele ning 
suure tõenäosusega teevad omaanlased 
kõik, et aidata teie perel Omaani kolida ja 
end seal mugavalt tunda. 

perekondlikud sidemed
Kui tavapäraselt liigub firmas info ülevalt 
alla, siis teie kui välismaalane ning pere-
konnast väljaspool seisev isik võite muu-
datustest teada saada juhuslikult, näiteks 
oma alluva kaudu, sest tema on tippjuhi 
lähedane sugulane. Omaanis töötades tu-
leb arvestada, et pere ja lähedased tulevad 
enne kõike muud ning edukate ärisuhete 
hoidmiseks tuleb teil tõenäoliselt osaleda 
oma Omaani kolleegide lugematutel pere-
kondlikel koosviibimistel ja õhtusöökidel. 
Ikka selleks, et kindlustada tihedamaid ja 
usalduslikumaid ärisuhteid. Kohtumisel 
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perekonna heaolu kohta pärimine kuulub 
vaieldamatult laitmatu suhtlemisetiketi 
juurde, kuid viisakas ei ole küsida pere-
konna naisliikmete kohta. Mul tuli kord 
ette äärmiselt delikaatne olukord, kus 
ühe mu töötaja rassilise tagakiusamise 
kahtluse tõttu pärisin avameelselt aru 
firma omaanlasest tegevjuhilt, viidates 
sealjuures tema isiklikele naissuhetele. 
Omaani härra oli sügavalt šokeeritud. 
Tookord sain selle suhtlemis-kultuuriala-
se võhiklikkuse siiski andeks ning võisin 
oma ametikohal jätkata, olles edaspidi 
märksa ettevaatlikum.

Omaanlastega eduka äri tegemise 
märksõnadeks on viisakus ja austus ning 
tagasihoidlikkus ja kannatlikkus, samuti 
valmisolek oma läänelikku mõttemaailma 
pidevalt korrigeerida ja kohendada. Kriiti-
ka, agressioon ning pealetükkivus viivad 
taas kindla läbikukkumiseni. Araabia 
kultuuris on kombeks pahad asjad pigem 
maha vaikida kui päevavalgele tuua ning 
isegi kõige ärritunum telefonikõne või 
elektronkiri algab kombekohaste viisa-
kuste vahetamisega. Omaani ärikirjade 
saatmise kultuur võib tunduda meile 
tavatu ja isegi naljakas. Olen saanud pa-
haseid e-maile firma juhtkonnalt, kus 
viie rea peale kokku on üle kolmekümne 
hüüumärgi ja mitukümmend küsimärki. 
Kui aga kõik on hästi, võite ametliku kirja 
alt leida päikeseprillidega cool-smile’i ja 
teksti “I love you“.

Minu (ja küllap ka paljude teiste 
Omaanis töötanud inimeste) kogemus 
kohalikust töökultuurist on mõneti vastu-
oluline. Ühelt poolt suur soov võtta šnitti 
USA-st ja Suurbritanniast ning teha asju 
õigesti, kuid julgest pealehakkamisest 
sageli kaugemale ei jõuta ning välja kukub 
nii nagu alati. Vaatamata kogu välisele 
suurejoonelisusele, ühiskondliku ja pe-
resiseste positsioonide respekteerimisele 
ning rõhutatud viisakusele, iseloomustab 

kogu Omaani töökultuuri siiski ülim 
lapsemeelsus. 

Turismi- ja klienditeenindussektoris 
on negatiivse tagasisidega tegelemine osa 
tööst, kuid omaanlased reageerivad isegi 
konstruktiivsele kriitikale kui lapsed, 
kellelt on pulgakomm ära võetud. Selle 
asemel, et konstateerida fakti ja kasutada 
saadud teavet teenindustaseme paran-
damiseks, näitavad nad hoopis näpuga 
teise lapse peale, kes kommi ära võttis. 
Vastutuse võtmine ja oma vigade tunnis-
tamine ning ka nendest õppimine tundub 
omaanlastele väga raske olevat.

Kuna paljud kohalikud ei pea tegeli-
kult sissetuleku han-
kimiseks töötama, 
siis puudub neil ka 
terviklik kontsept-
sioon kohustustest 
ja vastutusest, mida tööl käimine endaga 
paratamatult kaasa toob. Paljud noored 
minu meeskonnast, keda rikkad papad 
saatsid laevale rahateenimist proovima, 
ei mõista isegi paari aasta järel, miks nad 
seal on ja mida peavad tegema. Nii on 
näiteks 18-aastase omaanlanna meelest 
täiesti normaalne tund enne tähtsat 
reisi oma 2010. aasta Porche Cayenne 
rooli istuda ja ilusalongi sõita (ja hiljem 
laevast maha jääda). Leida hommikul 
sms oma telefonist: “Sorry miss, me not 
coming today because tired“ – „Vabandus 
preili, mina täna ei tuleb, sest väsind“ 
pole midagi sellist, mille peale peaks kul-
mu kergitama. Kaevata ja kurta pole aga 
kellelegi, sest noorte sugulased töötavad 
firma tippjuhtkonnas. Peaks aga töö 
tegemata jääma või puuduvate inimeste 
tõttu probleeme tekkima, vastutajaks 
jääb ikkagi juht. Distantsilt kõlab see nal-
jakalt ja tundub uskumatu, kuid iga päev 
seesuguse suhtumisega silmitsi seismine 
on kõike muud kui lõbus ning loob väga 
stressirikka õhkkonna.

Omaan on kuulus oma äärmise kü-
lalislahkuse poolest ja nii on ka lapselik 
entusiasm ning heasoovlikkus märksõ-
nad, mis kuuluvad Omaani töökultuuri 
argipäeva. Paraku ei pruugi see alati firma 
sisekliimale head teha. Tunnustamistuhi-
nas võidakse teha töötajatele kalleid kin-
gitusi või kutsuda reisidele või pidudele. 
Ühtse tiimitunde ja töötajate vahel tugeva 
sideme loomine on igati teretulnud, kuid 
ainult siis, kui sellesse on haaratud kogu 
meeskond. Kui aga vaid osa inimestest 
saavad kingituseks iPadi viimase versioo-
ni ja neid viiakse keset tööpäeva uhkele 
lõbusõidule ning ülejäänud rabavad tööd 

edasi, lööb selline käi-
tumine ühtsuse loo-
mise asemel hoopis 
töötajate vahele kiilu 
sisse, sest meil lääne 

ühiskonnas on seesugust ebavõrdset koht-
lemist raske mõista. Ma ei saanudki lõpuni 
aru, kas osa inimeste eelistamine on süü-
dimatult juhuslik või kavalalt planeeritud 
äraostmise plaan, kuid üks on kindel – veri 
on paksem kui vesi ning Omaani passi 
omanikuna suhtutakse sinusse teistmoodi 
ning andeks antakse rohkem.

Kultuurikogemusena on Omaanis töö-
tamine kindlasti väga hariv ja eriline ning 
paljudest keerulistest olukordadest hooli-
mata on mul kogu maast ja inimestest po-
sitiivsed mälestused. Omaanlaste lapselik 
siirus ja vahetus soojendavad südant, kuid 
on iseküsimus, kas lastega äri tasub ajada. 
Eks igaüks peab ise proovima, kas tema 
isiklikud põhimõtted ja maa tavad leiavad 
kohtumispunkti või mitte. Usun, et targa 
valitseja all ja loodetavalt paraneva töö-
moraaliga ootab Omaani ees palju helgem 
tulevik kui mõnda muud tema Lähis-Ida 
naaberriiki. Omaani potentsiaal on tohu-
tu ja võib-olla kümne aasta pärast on ka 
inimeste mõttemaailm päriselt kaamelist 
Porcheni jõudnud.

Omaani töökultuuri 
iseloomustab ülim  

lapsemeelsus


