Rahvakogu teemaseminarid
Jaanuaris esitasid inimesed Rahvakogu veebilehe viiel põhiteemal (valimised, erakondade
rahastamine, erakondade sisene ja -vaheline konkurents, rahva osalus poliitilistes
otsustusprotsessides valimiste vahel ning sundparteistamise ja -politiseerimise pidurdamine)
kokku üle 1300 ettepaneku, mis on koos kommentaarides toodud mõtete ja argumentidega (kokku
ligi 4800) süstematiseeritud 59 alateemaks. Igale alateemale on erinevad ühiskonna-, poliitika- ja
õiguseksperdid koostanud mõjuhinnangu ehk kirjelduse, milliseid tagajärgi ettepanekute
elluviimine tõenäoliselt kaasa tooks ja milliseid õigusakte selleks muuta tuleks.
Teemaseminaride ülesanne on valida välja alateemad, mis on kõige asjakohasemad
ja tugevama mõjuga, saavutamaks Rahvakogule eelnenud n-ö jääkeldri koosolekul
kokku lepitud eesmärke:
• kodanike ausa kaasatuse ja poliitilistes protsessides laialdasema osalemise tagamine
valimistevahelisel ajal (18. märtsi seminar)
• erakondade rahastamise aususe ja kontrollitavuse tagamine ning rahavõimu mõju kahandamine
poliitilistes otsustusprotsessides (19. märtsi seminar)
• ühiskondliku ruumi politiseerimise ja sundparteistamise pidurdamine (20. märtsi seminar)
• erakondade sisese ja -vahelise konkurentsi aususe ja elavuse tagamine (21. märtsi seminar)
• valija hääle kaalukuse tagamine valimistulemuste otsustamisel (22. märtsi seminar)
Alateemad, mida teemaseminaridel hinnatakse kõige asjakohasemateks ja mõjukamateks, lähevad
6. aprillil toimuvale Rahvakogu arutelupäevale, kus selgitatakse välja, millised võimalikest
lahendustest nende alateemade puhul on ühiskonnas enim eelistatud.
Näide: Valimiste teema üheks alateemaks on valimisringkondade arv, mille kohta pakuti
Rahvakogu veebilehel välja seitse erinevat võimalikku lahendust. Teemaseminari ülesanne on
hinnata, kas ja kuivõrd mõjutab valimisringkondade arv valija hääle kaalukust valimistulemuste
otsustamisel (kas ringkondade arvu muutmine ühes või teises suunas aitaks valija hääle
kaalukust suurendada). Kui see alateema otsustatakse saata 6. aprilli arutelupäevale,
kujundavad seal osalejad oma informeeritud eelistuse selle osas, milline valimisringkondade arv
välja pakutud seitsmest variandist oleks nende meelest Eestis kõige parem.
Teemaseminaril osalejate
ülesanne on tutvuda
arutlusele tulevate
alateemade kokkuvõtete ja
mõjuhinnangutega, arutada
neid oma laudkondades ja
hinnata iga alateemat kahe
kriteeriumi alusel:
1) asjakohasus (kas on seotud
eesmärgiga), skaalal a) väga
asjakohane; b) üsna
asjakohane; c) keskmiselt
asjakohane; d) mitte eriti
asjakohane; e) üldse mitte
asjakohane.
2) mõju (kuivõrd toob kaasa
positiivseid tagajärgi), skaalal
a) väga tugev, b) üsna tugev;
c) keskmine; d) üsna nõrk; e)
väga nõrk.
Osalejate antud hinnetest
moodustub koondhinnang,
mida visualiseeritakse
maatriksil (vt joonis).

