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EMSLi ajakiri kodanikuühiskonnast

Fookuses noored
ja kodanikuharidus.
Kuskohast need head
kodanikud siis tulevad?

LEKSIKA

Sügis toob ohtralt
tunnustust
26. novembri kodanikupäeva lähenemine on innustanud mitmeid riigiasutusi ja fonde välja andma aumärke ja raha, väärtustamaks heade kodanike tehtut.
15. novembriks ootab rahvastikuministri büroo kandidaate aasta kodaniku tiitlile. Selle tiitliga tunnustatakse inimesi,
kes on läbi aegade aidanud kaasa Eesti riigi ülesehitamisele, toimimisele ja säilimisele. Mulluseks aasta kodanikuks sai
EMSLi nõukogu esimees Lagle Parek (all fotol).
Vabas vormis ettepanek, mis sisaldaks põhjendust, miks
see inimene tiitlit vääriks, tuleb koos oma kontaktandmetega
saata rahmin@riigikantselei.ee või tavapostiga Rahukohtu 1,
15161 Tallinn, märksõnaga „Aasta Kodanik 2008“.
Siseministeerium ootas 20. oktoobriks kandidaate kodanikupäeva aumärgile. Sellega peetakse meeles inimesi, kes on
andnud märkimisväärse panuse kodanikuteadvuse väärtustamisel, Eesti Vabariigi kodanikukasvatuse edendamisel või kodanikupäeva korraldamisel.
Kodanikujulguse aumärke jagab (kandidaate võis esitada
oktoobri alguseni) taas Justiitsministeerium, väärtustades
sellega kodanike julgust sekkuda kuriteosituatsioonidesse ja
abistada ohvreid.
Sihtasutusel Domus Dorpatensis kestab 1. novembrini konkurss 15 000 krooni suurusele kodanikustipendiumile, mis
antakse kodanikualgatuse ja kohaliku elu edendamise eest.
Kandidaadiks võib seada ka iseennast, aadressile dorpatensis@dorpatensis.ee või Raekoja plats 1/Ülikooli 7, 51003 Tartu tuleks saata avaldus, kandidaadi CV ja põhjendus koos
soovitustega.
Samuti annab Aadu Luukase Sihtasutus välja oma miljoni krooni suuruse missioonipreemia ja Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus kuulutab välja aasta vabatahtlikud. Siin on
kandidaatide esitamine lõppenud, põnevus säilib aga vastavalt novembri lõpu ja 7. detsembrini.
Alari Rammo

Urmas Luik, PRNPM/EMF

M

ääratledes kodanikuharidust kui üht hariduse liiki, võib seda mõistet selgitada nii: kodanikuharidus on see osa haridusest
(ehk oskuste, teadmiste ja väärtushinnangute kujunemise protsessist), mis toetab aktiivset ja vastutustundlikku ühiskonnaelus osalemist.
Kodanikuharidus ei võrdu kodakondsusharidusega, vaid selle eesmärk
on toetada kõigi inimeste, nii riigi kodanike kui mittekodanike valmisolekut õppimiseks, elamiseks ja töötamiseks demokraatliku ühiskonna
liikmena. Kodanikuhariduse kaudu hoitakse alal kodanikuühiskonda, tagades keskkonna, kus aktiivseks kodanikuks olemist väärtustatakse.
Kodanikuhariduse vajalikkuse teadvustamine on tihedalt põimunud
poliitilise ja ühiskondliku mõtte arenguga. Viimase sajandi ajaloosündmused Euroopas on korduvalt raputanud kodanikuhariduse alustalasid.
Ristiusu kümnest käsust on jõutud inimõiguste ülddeklaratsioonini, tehes paljudes Euroopa riikides peatuse kommunismiehitaja moraalikoodeksi juures.
Rahvusriigid on asendumas multikultuursete riikidega, eliidi juhitud ühiskonnad kaasavate ja demokraatlikega. Väärtused teisenevad ning
väärtuskasvatus kui osa kasvatusest ja haridusest koos nendega. Muutunud on arusaam sellest, kellel, mil viisil ja mis põhjustel on õigus oma
arvamus välja öelda ja otsustesse sekkuda nii pere, kogukonna kui riigi tasandil. Ühiskonnaelus toimetulemiseks on teoreetilistest taustateadmistest olulisemaks muutunud praktilise tegutsemise oskused, mida
kaasaegne kodanikuharidus eriliselt rõhutab ning arendab.
Üha sagedamini kasutatakse kodanikuhariduse paralleelmõistena demokraatiahariduse sõna. See on eesti keelde jõudnud inglisekeelse Education for Democratic Citizenship tõlkimisel – sõna-sõnalt oleks see
demokraatliku kodanikuksolemise haridus. Kodaniku- ja demokraatiaharidusega on tihedalt seotud mitmed viimasel kümnendil väärtustatud
hariduse alaliigid/vaatenurgad, nt inimõigusi, säästva arengu ning sotsiaalse ettevõtluse põhimõtteid toetav haridus. Eraldi dimensiooniks on
kujunenud Euroopa kodanikuks olemise (ingl k European citizenship) tähendus.
Kui klassikaline esindusdemokraatia andis kodanikule peamiselt hooajalisi tseremoniaalseid funktsioone – osaleda paraadidel, käia valimas –,
siis nüüdisaegne vastutustundlik valitsemine paneb rõhu argitegevusele.
Hea kodanik teab küll rahvushümni, aga lisaks sellele oskab ta oma asjade ajamiseks edukalt suhelda ametkondadega, kasutada targalt sotsiaalkindlustust, kontrollida oma lapsele antava hariduse kvaliteeti ja vabaneda keskkonnateadlikult olmeprügist.
Enamik tänapäeva demokraatlikke ühiskondi sunnib kodanikku tegema valikuid pidevalt ja väga erinevates valdkondades. Koostöö ja jõustamine tugevdavad inimeste toimetulekut nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Seega on nüüdisaegse kodanikuhariduse ülesandeks tõsta inimeste
suutlikkust toimida väga erinevatel poliitika-areenidel.
Tänapäeva demokraatia käsitleb aktiivsete kodanikena ka üpris noori
lapsi, tõmbamata piiri nende formaalharidusliku positsiooni järgi. Seega
on põhiküsimus mitte selles, millal õpetada, vaid kuidas kohandada õpetust ealistele vajadustele ja valmidusele.
Traditsiooniline kogu kodanikuhariduse suunamine vaid suhteliselt
kitsale vanusegrupile (15-18aastased) jätab valdava osa inimestest ilma kaasaegsest kodanikuharidusest, mis võimaldaks edukalt toime tulla
21. sajandi demokraatlikus ühiskonnas. Kaasaegne kodanikuharidus on
mõeldud kõigile ja igaühele, olenemata tema east, kodaniku staatusest
või sotsiaalsest positsioonist.

Artiklis on kasutatud Avatud Eesti Fondi ja Siseministeeriumi rahastamisel ilmunud kogumiku „Ülevaade kodanikuhariduse hetkeseisust ja arengusuundadest“
(www.bapp.ee/kodanikuharidus)/ materjale.
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Kas see, kui noorest inimesest saab Eestis hea ja aktiivne kodanik, toimub tänu
koolile, koolist sõltumata või lausa koolisüsteemi kiuste? ERIC KATSKOWSKI
ja URMO KÜBAR võtsid vaadata, mida teevad koolid ja noorteorganisatsioonid
selleks, et kasvatada peale uusi ühiskondlike muutuste eestvedajaid.

Heade kodanike

kasvulava
M

a arvan, et igal inimesel tekib
kasvõi mõnikord sõpradega
õlut juues ja maailma asjadest
rääkides mõte, et nüüd peaks küll midagi
tegema hakkama,“ kõneleb Tallinna Uue
Maailma Seltsi üks eestvedajatest Erko
Valk Skype’i-vestluses ja tema selja taga
on kuulda, kuidas seltsi rahvas koguneb
arutama Uue Maailma festivali korraldamist. „Aga enamasti on tulemuseks ainult pohmell ja järgmisel hommikul jälle oma igapäevasele palgatööle minek, et
laene tagasi maksta.“
Küllap on 29aastasel Erkol endalgi hulk mõtteid pelgalt õllelaua taha jäänud, terve rida aga samas teoks saanud.
Keskkooli järel sõpradega asutatud Prus-
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sakovi ühing (nimetatud Siberi mehe
järgi, kes 19. sajandi lõpul oma kuuri all
jalgratta leiutas, teadmata, et Euroopas
oli see juba sadakond aastat varem tehtud) promos rattasõitu kui mõistlikku
alternatiivi autostumisele.
Uue Maailma Selts astus siit veel sammu edasi, rajades Tallinna südalinna rohelist ja elutervet keskkonda, kus naabrid
omavahel suhtlevad, üksteisele kogukonnateenuseid pakuvad, festivale ja laatasid korraldavad ning oma aguli arengu
üle otsustavad. Kes ei tahaks sellises kohas elada?
Kust niisugune sotsiaalne ettevõtlikkus tuleb? Paari aasta eest üleilmse vabaühenduste liidu CIVICUS aastakogu-

nemisel küsiti ühes paneelis sama neljalt
noorelt kodanikuliidrilt Kanadast, Argentiinast, Indiast ja Tšehhist. Kes nimetas vanemate, kes sõprade eeskuju, kes
vabatahtliku töö aastat Aafrikas.
„Aga kool?“ küsis moderaator ning
kõik neli raputasid pead – kool küll oluliselt mitte.

Poliitiline kirjaoskus
On’s Eestis ehk olukord teine? Üheks
kohaks, kus lapse huvi ja oskused ühiskonnas aktiivselt kaasa lüüa innustust
võiksid saada, on ühiskonnaõpetuse tunnid, mis praegu enamikus koolides 4., 9.
ja 12. klassi programmis.
Õpetatava sisusse pilku heites on aga
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Kristiina Hansen

Kas korra aastas kirikus või
mõne aasta tagant laulupeol
käimine teeb kellestki kristlase või hea kodaniku? Vaid
võimsatest tunnetest ei piisa.

Võimalus oskama
hakata
Jaan Tõnissoni Instituudi kodanikuhariduse keskuse juhataja Sulev Valdmaa näeb probleemi
Mihkel Maripuu, PM/SCANPIX BALTICS

selles, et ühiskonnaõpetus on ajale jalgu jäänud. Kui 1990ndate hakul oli demokraatia, turumajanduse ja õigusriigi õpetamine klassiruumis
eraldi ainena vajalik, siis nüüd saab laps neist
kõigist kogemusi igapäevasest elust.
Nii leiab Valdmaa, et eraldi aine asemel peaks
ühiskonnaõpetus olema hoopis põimitud kõikidesse teistesse tundidesse. „Võrreldes näiteks
matemaatika, füüsika või ajalooga on ühiskonnaõpetuses tühine hulk surmkindlat teadmist,
mis õpetamist vääriks,“ tõdeb ta. „Samas ei saa
öelda, et matemaatikaõpetajal poleks mingit
pistmist hea kodaniku vormimisega.“

Audentese ülikooli õppejõud Kaarel Haav
kriitiline, leides veebruaris Õpetajate Lehes, et see piirdub vaid poliitilise kirjaoskusega.
„Tagajärg on, et aktiivsete kodanike asemel kasvatatakse, endale seda teadvustamata, riigitruid, seadustele ja võimudele
kuulekaid kodanikke, kes ei saa aru oma
kohast ja võimalustest sotsiaalsete gruppide ja institutsioonide süsteemis,“ kirjutab
ta, nimetades seda autoritaarseks kodanikuhariduseks.
Septembri lõpus Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentsil kõneldes on sama
meelt ka professor Marju Lauristin, leides,
et õppekavad ei pööra piisavalt tähelepanu käitumisoskustele demokraatias: kui-

das toimida nii, et teistele ei tehtaks seda,
mida ei soovita, et endale tehtaks, kuidas
jõuda kokkuleppele olukorras, kus eri inimeste õigused põrkuvad, kuidas õppida
arutlema ja end väljendama, et sust aru
saadaks.
Enne erakondi tuleb õppida erasfääri –
seda, mida ja kuidas laps saab teha oma
kodus, klassis ja koolis, ütleb Lauristin.
Riikliku eksamikeskuse peaspetsialist
Mare Oja nõustub, et õppekava on praegu rohkem riigi- ja teadmistekeskne, mitte niivõrd ühiskonna- ning oskuste-, kogemuste- ja huvikeskne. Samas: „Teooria
on oluline. Tark valimiskäitumine ei kujune, kui inimene ei saa aru valimissüsteemist,“ lisab ta.

Tõepoolest, milline kahju sünnib, kui noor inimene ei peaks peast teadma, et Riigikogus istub just 101 liiget ja neid valitakse sinna iga nelja aasta tagant? Kui valimised tulevad, kuuleb
ta sellest ilmselt nagunii. Nõnda võiks klassiruumis rääkimise asemel pakkuda noortele hoopis võimalust omaalgatuseks ja vabatahtlikuks
tööks, et läbi selle tekiks kogemused, mida tähendab meeskonnatöö, eri arvamustega arvestamine, teiste kaasa haaramine, oma tegevuste
majandamine.
„Kui tahame, et laps nii teaks kui oskaks, tuleb talle anda võimalus oskama hakata,“ ütleb
Valdmaa. „Koolipingis istudes ei pruugi ma aru
saada, et mul näiteks puudub julgus minna kas
või plakatit üles kleepima.“
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Teooria sidumine praktikaga sõltub
peamiselt õpetajast. Tartu Hugo Treffneri
koolis ühiskonnaõpetust andev Aare Ristikivi loetleb, kuidas tema tundide juurde
kuuluvad ajaleheartiklite analüüsid ning
arutelud, kuidas õpilased ühiskonnas toimuvat mõjutada saavad – kuni selleni välja, et hariduspoliitika teema all kirjutatakse, mida nad muudaksid oma koolis. Tõsi,
lisab ta, „ma pole just kindel, kas nende
tulemusel ka päriselt midagi muutunud
on, ja enamasti kipuvad ettepanekud ka
üsna üldsõnalised olema.“
Igatahes on treffneristid organiseerinud
oma koolis kasutatud patareide ja tühjade pudelite kogumise, kogunud aastapäevaballil annetusi lastehaiglale, läbi viinud korjanduse klassidesse laualippude ostmiseks
ja muud. Ühiskonnaõpetuse tund aitab ehk
neid kogemusi analüüsida, usub Ristikivi.

Vabaühendused kooli
Kindlasti pole olukord kõigis koolides
sama hea. Mare Oja tõdeb, et tööga üle
koormatud õpetajatel ei jätku aega tundidesse lisamaterjali ja külalisesinejaid otsida.
Ta soovitab, et kodanikuühendused võiksid
ise omalt poolt koolidele abikäe ulatada:
„Pideva kritiseerimise asemel võiks ju keegi
ise siis midagi paremat välja pakkuda.“
Võtame sõnal sabast! Augustis kutsub
EMSL laua taha neli noorteorganisatsiooni: Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), ettevõtlikke tudengeid ühendav AIESEC, Eesti
Skautide Ühing ning Tegusad Eesti Noored.
Muidugi võiksime me, ühendused, koolidega rohkem koostööd teha, leiavad kõik.

Ning vale oleks väita, et praegu midagi sellist ei toimu. Tegusad Eesti Noored
korraldavad Riigikogu, valitsuse ja kohalike volikogude simulatsioone, kus saab
proovida nende institutsioonide toimimist. ENL tutvustab oma osalusmetroos
erinevaid võimalusi, kuidas noored saavad kaasa rääkida oma kooli, kodukoha
või riigi elu kujundamisel. Ideede loetelu,
mida kümnete kaasa löönud koolide lapsed välja pakkusid, võtab osaluskooli kodulehel enda alla neli lehekülge.

Tunnid huvitavamaks
„Kooli ajal oli raske mõista, miks ma
õpin ühiskonnaõpetust,“ meenutab Diana
Tamm ENList. „Kui koolitunde ja kodanikuühenduste projekte ühendada, muutub
see märgatavalt praktilisemaks.“
Eesti Väitlusselts on aga jõudnud lausa
huvitunnini keskkooliõpilastele. Nii harjutavad soovijad väitlusõpetaja käe all pärast koolitunde oma kõneosavust ja argumenteerimisoskust. Lisaks seltsile ja
õpilastele on rõõmsad ka ajaloo-, ühiskonna- ja kirjandusõpetajad, kus lapsed
õpitut kiiresti rakendada saavad.
Sellise koostöö levimise läbi võiks iga
noor leida endale midagi sobivat, millega tegeleda koolis ja kooliväliselt. „See ongi heaks kodanikuks kasvamise tee,“ leiab
pikalt Eesti Skautide Ühingut juhtinud
Kristjan Pomm. „Ühelt poolt omandab
noor edukalt nö. koolihariduse, kuid selle kõrvalt tegeleb veel millegagi, mis teda
köidab ja millega ta ühiskonna arengusse panustab.“

Flashmob ehk rahvasähvatus Rakveres sügisese noortekonverentsi raames.

Küllap tagaks tihedam koostöö koolidega ka pealekasvu kodanikuühendustele. Praegu on Eestis noorteühendustesse
koondunud vaid iga kümnes noor, samas
kui Põhjamaades ligi 60%. Veel tõsisem
on aga Tallinna Ülikooli 2006. aasta uuringus ilmnenud fakt, et noorte kaasatus
kodanikuühendustesse pole sajandi algu-

Demokraadiks ebademokraatlikus
keskkonnas?
Uuringud näitavad, et suurem osa Eestis töö-

da kõikvõimalike vidinate ja meelitustega

tavatest inimestest on pessimistlikud, kui

ära osta.

juures võrdväärsetena ja kas nad suudavad

Eestis mitte demokraatlikku kodanikku, kõr-

mõjutada töökohas toimuvat.

geima võimu vastutustundlikku kandjat, vaid

Kui aga kodus, koolis ja tööl üha taas-

pigem riigi alamat, tarbijat või siis hoopis

toodetakse patriarhaalseid väärtusi – „na-

väikest türanni, kes kasutab oma jõudu seal,

gu „ülemus“ ütleb, nii on!“ –, pole usutav, et

kus tema ülemuslikul positsioonil: oma pe-

inimene ka valimispäeval suureks demokraa-

res, koolis või tööl alluvate suhtes.

diks ümber kasvaks, tõdes professor Marju

Nõnda on kodanikuharidus tegelikult meie

Lauristin Tartu Ülikooli eetikakeskuse väär-

kõigi kätes. „Kodanikuks tuleb kasvada,“ üt-

tuskonverentsil septembri lõpus.

leb Lauristin. „Mingi aeg on kodanik õige pi-

Seda enam, et ka valimiskampaaniad kalduvad valijasse suhtuma kui tarbijasse, ke-

10

Nii kujundavad igapäevased praktikad

sike. Ja õige pisikesed tajuvad väga teravalt,
kuidas ühiskond käitub nõrgematega.“

Peeter Langovits, PM/EMF

neilt küsida, kas nendega arvestatakse töö

OSALEMINE

Meie, Rahvas
Hea kodanik ei pea end tähtsusetuks inimeseks, arvates, et temast nagunii midagi ei sõltu.
Oskus ühiskonnas kaasa rääkida on osa kodanikuharidusest. Palusime kolmel tänavu silma
paistnud kodanikuliikumise eestvedajal jagada kogemusi ja soovitusi, kuidas tulemuslikult
poliitikat kujundada.

Ühendus Isade Eest ning perekonnaseadus
Ühenduse eesmärgiks on kaitsta isade õiguseid oma laste kasvatamisel pärast seda,
kui kooselu teise vanemaga on lõppenud.
Nagu teada, on sel juhul õigussüsteemil üldiselt tavaks määrata pikema jututa emale
laps ja isale elatise maksmine. See tugineb
suuresti pseudoteaduslikele faktidele – mis
kahjuks muutunud käibetõeks – nagu oleks
laps rohkem ema kui isa „oma“ või nagu
oskaks ainult ema last tõeliselt kasvatada.
Probleemide ring, millega ühendus tegeleb, on lai, ning uue perekonnaseaduse
ettevalmistamises osalemine on üks võimalus olukorda muuta. Meie neljaliikmeline aktiiv leidis eelnõust hulga sätteid ja
lünki, mis olid vastuolus isade huvidega.
Kõrvutasime seda ka kehtiva seaduse ja
teiste Euroopa riikide, eriti Soome pereõigusega. Tulemuseks sündis rida ettepanekuid, kõik esialgu vaid mõtte tasandil.
Toompeale aga teadupärast ainult mõtte tasandil ideega minna ei tasu. Mõte
nõudis konkreetset vormi. Siin kohtasime esimest takistust. Ettepanekuid kokku
võtta püüdes avastasime, et Eestis on pea
võimatu leida juristi, kes oskaks või soo-

viks meile eelnõud ja selle parandamise
võimalusi pädevalt kommenteerida. Meist
neljast ei ületanud kellegi teadmised juura
alal Eesti keskmist. Sellest saime üle nii, et
viisime end eneseharimise korras kiiresti
kurssi juriidilise mõtlemise ja leksika algtõdedega. Hakkasime ise juristideks.

Üks kohtumine ei muuda
Riigikogu õiguskomisjoni liige Erik Salumäe võttis meid samuti lahkelt vastu,
korraldades ümarlaua ühenduse ja eelnõu koostajate vahel. Olime oma ettepanekud eelnevalt saatnud ja nii saime alustada kindlatest teemadest. Põhjendasime
neid, illustreerisime elust võetud drastiliste näidetega ning eelnõu koostajad kommenteerisid neid oma seisukohast.
Ühe kohtumisega ei muuda sellises asjas midagi. Meie viis ja pool lehekülge ettepanekuid võeti kaasa ja mõni nädal hiljem saadeti eelnõu uus mustand, kus
mõned neist olid koha leidnud. Suurem
osa muidugi mitte, seejuures just olulisemad. Pärast hetkelist rahulolu esimese
edu üle konkretiseerisime ülejäänud soo-

vid kümmekonnaks veel selgemaks ettepanekuks ja avaldasime soovi uueks kohtumiseks – mida jälle lahkelt võimaldati.
Teisel kohtumisel enam eelnõu koostajaid ei osalenud, see-eest oli kohal ajakirjandus. Toimus põhjalik ja tuline, kuid
konstruktiivne arutelu meie uue parandustepaketi üle. Mõnest ettepanekust tuli taas
loobuda, kuid nii mõnigi sai heakskiidu.
Riigikogu suvepuhkusele minnes oli esialgu veel suuline kokkulepe mitme olulise
punkti osas saavutatud ja ühendus võis tegusale kevadele rahumeeli tagasi vaadata.
Sügisel eelnõu parandamine isade ühenduse poolt jätkub, sest ebakohti veel leidub.
Muidugi, ühel hetkel tuleb eelnõu rahule
jätta ja seaduseks teha. Kui sisse jäävad seni kokku lepitud parandused, saab see isade
jaoks praegu kehtivast seadusest parem. Kui
anda veel paar lihvi, on tulemus lausa täitsa
hea. Kindel ka see, et kõike ei saagi seadusesse kirjutada, selleks on alama astme dokumendid. Ja kui seadus väljas, jätkab isade
ühendus eesmärkide saavutamist teiste õigusloome pakutavate võimaluste kaudu.

JAAK URMET, www.isad.ee

Isade Eest soovitused poliitikas osalemiseks kodanikuühendustele
1. Kõrge sihiseade: vallavalitsusse, maavanema jutule, ministeeriumisse, Riigikokku... Kui see ei aita, siis kas või Euroopa Parlamenti.
3. Ära alahinda ajakirjandust. Kui oled seal, oled olemas – nähtud, kuuldud, kuulda võetud.
4. Tuttavad. Eesti on väike, alati on keegi, kes võib abiks olla eesmärgi saavutamisel.
5. Konkreetsus, selgus, täpsus. Vehkima tasub hakata alles paberiga, millel kõik selgelt kirjas – nii probleemid kui ka võimalikud lahendused. Mõistlik on jätta ministrile võimalikult vähe tööd, ta tööpõld on niigi suur ja lai.
6. Järelejätmatus. Esimese korraga ei sünni midagi, tulemusi annab – kui annab – ainult pidev aktiivsus. Liigset tagasihoidlikkust tasub
vaigistada teadmisega, et „nad“ on ju sinu valitud ja sina maksad „neile“ palka!
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2. Usaldusväärsuse ja konstruktiivsuse foon, austus vastaspoole vastu. Tigedust välja paisata ei maksa.
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„Ei Politseiriigile!“ ning nn. Pihli pakett
Kui kõnelesin oma Itaalia kodanikuaktivistidest sõpradele, et meie Siseministeerium
võttis aasta hakul plaanitud sisejulgeoleku seaduste muutuste vastu protestinud liikumisega “Ei Politseiriigile!” kontakti kaks
päeva enne meie korraldatud meeleavaldust, et probleemid läbi rääkida, ning et
kaks kuud pärast liikumise loomist olime
kohtunud pea kõigi parlamendierakondadega ja mitte ainult oma ettepanekud koos
põhjendustega esitanud, vaid saavutanud
ka konkreetsed kokkulepped ja küsimused
„kas te sellise versiooniga oleksite nõus“ või
„kas teil on veel mõtteid, mida me võiksime teha“, siis need itaallased, pärit palju pikema kodanikuaktiivsuse traditsiooniga riigist, ei uskunud oma kõrvu. „Mitte iial, iial
ei oleks see meil võimalik,“ kinnitasid nad.
Eestis aga on. Eestis on võimalik kirjutada Riigikogu liikmele ja eeldada, et
ta tegelikult loebki oma e-posti. Kui Eesti liikumises on vähemalt viis inimest, siis
võib eeldada, et mõnel neist on mobiilis
mõne poliitiku number, kellele saab helistada ja kohtumise kokku leppida (või vähemalt mõni tuttav, kes saab selle han-

kida). Peamiselt peab olema endal soovi
ning läbimõeldud argumendid. Eesti on
väike ning internetistatud ja see on meie
eelis, mida me saame oma demokraatia
arendamiseks ära kasutada.
Pärast edukaid samme seadusandluse
muudatuses – saavutasime ligi 90% meie
ettepanekute sissevõtmise – ei usu ma kedagi, kes ütleb, et Eestis ei ole kodanikud
piisavalt haaratud. Me oleme haaratud täpselt niivõrd, kui palju me ise tahame haaratud olla.

Informeeritud valik
Piisava hulga huvitatud inimeste olemasolul on võimalik veebist ja raamatukogust
hankida piisavalt infot mistahes probleemi
kohta, piisavalt, et teha informeeritud valikuid. Meie liikumise ettepanekuid ja põhjendusi täiendasid nii 16aastane kooliõpilane kui ka 50aastane füüsikaõppejõud,
kasutades oma varasemaid teadmisi, infot,
raamatuid, Internetti, kõike.
Seega, minu soovitus kõigile, kes soovivad mingit muudatust oma ümbruskonnas: leia kaaslasi, siis kirjuta oma mõttest

veebis, ajakirjanduses, kui võimalik, pöördu televisiooni poole, selle jaoks on kõige tõhusam viis massimeeleavaldus (Eesti
tingimustes on ka 100 inimest juba piisav mass).
Seejärel, olles algatanud avaliku arutelu, pöördu parlamendifraktsioonide poole
ja palu kohtumist. Soovitav on kaasa saata kirjalikke materjale probleemi kohta ja
selgelt formuleeritud ettepanekud. Kaasa
saadetav materjal võiks piirduda 10 lehekülje kiiresti loetava tekstiga, millele võib
lisada suvalise hulga täpsemaid materjale.
Loogilise esituse ja valmisolekuga arutlemiseks saavutasime sellegi, et üks Riigikogu liikmetest – jätkem nimi ja erakond
nimetamata – pöördus hiljem eraviisiliselt meie poole, surus kätt ja ütles: „Niisuguste inimeste pärast ma usungi Eestisse“.
Seega: on võimalik esindajatele meelde
tuletada, et nemad on lõppeks vaid esindajad, inimesed, kes rahva tahet praktiliselt peavad ellu viima. Meil, rahval, peab
olema aga tahe ning julgus, soov ja loogilisus seda väljendada.

OUDEKKI LOONE

www.politseiriik.ee
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„Päästkem Eesti Metsad“,
RMK reform ja metsaseadus

18

„kisa“ tõstad. Ent ka siis ei keskenduta lahenduste otsimisele, vaid püütakse tõestada, kuidas sa eksid. Riigikogust tuge otsides põhjendas üks koalitsioonierakonna
liige oma partei tegevust sellega, et 90%
Eestis tehtavatest otsustest langetataksegi
analüüsita. Seni, kuni kaasamine jääb vaid
uhkeks sõnaehteks, ei teki aga inimestel
ka usku kaasa rääkida.

LAURI LÄÄNEMETS

www.hooliveesti.ee/?metsad

Peeter Langovits, PM/SCANPIX

Maikuine meeleavaldus Tammsaare pargis. Pildil lindistatakse mobiilikontserti Internetist tellitud linnulaulu-helinatest.

Jõulise tegutsemise tõttu pidime olema
valmis ka vastulöökideks, sest riigil on vahendeid ja võimalusi huvigrupist enam.
Olulisim kaitse oli tegutsemine avalikult.
Koondasime kodulehele kogu info, kirjavahetused ja tegevuste kronoloogia.
Siiski nõrgendati meid kahel moel. Esiteks võimendades üksikuid meie soove,
näitamaks meid vähem tõsiseltvõetavana. Kui väitsime, et plaanitavad muutused võimaldavad rohkem metsa raiuda,
esitas ministeerium seda, justkui oleksime öelnud, et maha raiutakse kõik Eesti metsad, mis on loomulikult naeruväärne. Sellise manipuleerimise vältimiseks
tuleb vastaspoole sõnavõtte hoolikalt jälgida ja vajadusel oma sõnumit uuesti ja
selgelt üle korrata. Teise relvana kasutati meie liikmete kuulumist erakondadesse.
Kuigi liikmeid oli kõigist parteidest, räägiti, et liikumise tegelikud juhid on keskerakondlased, rohelised ja rahvaliitlased.
Meile tõestas „Päästkem Eesti Metsad“
kogemus, et kui pole poliitilist tahet, ei
võeta sind hoolimata headest tavadest ja
kaasamise eest vastutavatest ametnikest
enne kuulda, kui viimases hädas avalikku

Siim Männik

„Kui inimesi kaasata, ei suuda me efektiivselt juhtida“ – just sellise loogika vastu
loodi märtsis kodanikuliikumine „Päästkem Eesti Metsad“, mis kolme tegutsemiskuuga koondas enda ümber rohkem kui
1300 inimest üle Eesti. Olime koos keskkonnaühendustega vastu RMK reformile, mis vähendab metskondade arvu 63-lt
17-le, ning Keskkonnaministeeriumi soovile muuta metsaseadust, mis vähendanuks piiranguid metsa raiumisele ning
seadnuks ohtu taime- ja loomaliike.
Peamiseks põhjuseks liikumise loomiseks oli, et need plaanid tehti metsamehi,
loodusteadlasi ja teisi eksperte kaasamata
ning avalikkust piisavalt teavitamata. Nii
oli meie nõudmiseks analüüside koostamine enne otsustamist ning avatud arutelu.
Meie sooviks ei olnud ise läbirääkimistelaua taha jõuda – metsandus on keeruline asi, seaduse sisuliseks aruteluks poleks
meil kompetentsi jätkunud –, küll aga
saavutasime oma kriitikaga selle, et ministeerium kutsus läbi rääkima rahulikud
keskkonnaühendused, meie partnerid, keda sinnamaani polnud kuulda võetud.

Shutterstock
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Rahvahääletused
ja esindusdemokraatia
Lätlased tegid augustis katse saada endale võimalus parlamenti laiali saata, mis
teinuks õnnestumise korral neist Euroopas
teise sellise õigusega riigi Liechtensteini
järel. Riia Stradinši Ülikooli politoloog
VEIKO SPOLITIS põhjendab, miks lõunanaabrite kodanikuühiskond kasutab niisugust Euroopa Liidus seniolematut taktikat.

Veiko Spolitis võrdles Eesti ja Läti
kodanikuühiskonna arenguid ka mullu Tallinnas toimunud konverentsil
“Hea kodanik - projekt või eluviis?”

Sven Tupits

R

ahvahääletuste uurija Leonhard Neidhart ja teisedki politoloogid on märkinud, et tihti ei vasta valijad referendumeil üksnes küsimusele, vaid
näitavad ka oma rahulolu või -olematust valitsuse tööga.
Põhjusi rahvahääletuste rohkusele Lätis on mitmeid: rahulolematus rahvaesindajate töö, valitsuse majanduspoliitika ja erakondadega seotud korruptsioonijuhtumitega.
Ühesõnaga, Lätis on põhiseaduslik kriis ja usaldamatus esindusdemokraatia vastu on ületanud kriitilise piiri.
Olukorras, kus avalikkuseni on jõudnud info, et Jurmala omavalituses hääli lihtlabaselt osteti, kui Läti Ülemkohus tunnistas, et 2006. aasta valimiskampaania oli seadusevastane, ja on selgunud, et Ventspilsi linnapea on kõik
iseseisvumisjärgsed aastad ostnud poliitilisi hüvesid parlamendis, oleks ka Põhjamaades ja ehk Eestiski nõutud
erakorralisi valimisi.
Pärast mullusuvist referendumit julgeolekuseaduste üle,
mille endine president Vaira Vike Freiberga peatas, ja sellele järgnenud „vihmavarjurevolutsiooni“, pidi oma ametist tagasi astuma peaminister Aigars Kalvitis. Enamik tema kabineti liikmetest jäi siiski ametisse ka praegusesse
Ivars Godmanise valitsusse ning ministrid pole suutnud
pakkuda strateegilisi lahendusi, et puhastada parteisüs-
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valitsus ja parlamendienamus mitte ainult ei aeglusta oma otsustega Läti lõimumist Euroopa Liidu majandusruumiga, vaid hoogustavad sidemete loomist
Vene energeetikafirmadega, ongi ametiühingud, intelligents ja teised huvigrupid
otsustanud kasutada kulukat referendu-

MAALEHT, Raivo Tasso

teem korruptsioonist ja panna Läti majandus ning haldussüsteem toimima Euroopa Liidu tavade kohaselt.
Läti võimuliit näib avalikku arvamust
eirates valitsevat kuningriiklikus vaimus.
Poliitikud vahetavad küll erakondi, kuid
valitsuskultuur jääb samaks. Nähes, et

Rahva käest võiks enam küsida
Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin, kas Läti referendum on pigem kodanikuühiskonna tugevuse näitaja või selle haiguse sümptom?
Sellele küsimusele ei saa nii lihtsalt vastata. Rahvahääletuse küsimus on äärmiselt tundlik. Ühiskondades nagu Šveits, kus ollakse harjunud kodaniku vastutuse ja pideva kaasarääkimisega, on rahvahääletused ühiskonnakorralduse loomulik osa. Aga kus rahvas ei
jälgi diskussiooni ega ole harjunud vastutust võtma, võib mõni poliitik või erakond rahvast
kergesti üles kihutada. Me näeme seda samuti valimiste puhul.
Kui rahvahääletuse läbiviimiseks on küllalt selged reeglid, kuidas saab algatada, hääletada ja millise kvoorumi puhul on rahvahääletus õnnestunud, siis on olukord parem. Igatahes on rahvahääletus kahe teraga mõõk. Näiteks Eestis, kus Riigikogu on äärmiselt ebapopulaarne, võib rahvahääletusest saada emotsionaalse viha välja valamine. Niimoodi
võidakse mõelda, et saadame ühe rahvaesinduse laiali, võtame uue ja siis saadame selle
samuti laiali. Tagada tuleb, et rahvahääletus ei ole pelgalt viha välja valamine.
Minu enda soovitus on see, et rahva käest võiks märksa enam küsida asjades, mis puudutavad kõiki inimesi. Näiteks tulumaksu määr, milles inimestel on arvamus olemas, kuna see
puudutab nende endi taskut. Sellised rahvahääletused peaksid olema Riigikogu algatatud ja
läbi viidud Statistikaameti poolt piisavalt suure valimiga. Selliselt saab rahvaesindus teada,
kuidas rahva antud küsimusesse suhtub ning teiselt poolt saab näha, kas rahva enese aktiivsus väljendab soovi võtta laiemat vastutust. Praegu ei keela seadus laiapõhjaliste küsitluste läbiviimist, aga seda võimalust pole lihtsalt kasutatud. Sellised küsitlused oleks kindlasti
eelnevaks sammuks, enne kui võimaldada rahval endal algatada rahvahääletusi.
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mite taktikat, kindlustamaks euroopalike
väärtuste tagasipööramatust Lätis.
23. augustil toimunud referendum
pensioniseaduste muudatustest oli juba
seitsmes taasiseseisvumisele järgnenud
rahvahääletus. Seitsmest neli on kukkunud läbi kvoorumi puudumise tõttu, läbi
olid läinud taasiseseisvuse väljakuulutamine (1991), kodakondsusseaduse muudatused (1999) ja Euroopa Liiduga liitumine (2003).
2. augustil toimunud konstitutsionaalse referendumi õnnestumisel oleks kümnendik Läti valijaskonnast saanud lisaks
presidendile õiguse algatada parlamendi
laialisaatmine.
Rahvahääletuse algatanud ametiühingud teadsid, et kui protseduur käivitada
kevadel, peab referendum põhiseaduse
järgi aset leidma suvel. Nõnda on nende poolt kohatu vabandada, et kvoorumi mittesaavutamine (puudu jäi 150 000
häält) oli justkui referendumi augusti algusesse määranud keskvalimiskomisjoni süü.

Valijaile rohkem
kontrolli
Tegu pole esimese katsega valijatele sellist õigust anda. Põhiseaduse muudatused, mis andnuks viiendikule elanikkonnast õiguse algatada parlamendi
laialisaatmine, läbisid 1934. aastal seimis
kaks lugemist, kuid viimasega jäädi hiljaks, sest peaminister Karlis Ulmanis tegi riigipöörde.
Seega said juba tollased poliitikud aru
vajadusest, et valijad omaksid kontrolli parlamendi üle, keda sel ajal valiti kolmeks aastaks (oluline on ka märkida,
et õiguskantsleri amet loodi Lätis alles
2007. aastal). Pärast 1921. aasta põhiseaduse uuesti jõustumist 1992. aastal tehti
sellesse muudatused, millega parlament
kutsutakse kokku neljaks aastaks, ja mis
on tekitanud olukorra, kus Läti rahvaesindajad viitsivad tööd teha vaid aasta
enne valimisi, et valituks saada.
Põhiseaduslik kriis Lätis jätkub ja tuleb vaid loota, et valijad võimu kuritarvitanud poliitikuid tagasi omavalitsustesse ja parlamenti ei hääleta. Sellega saaks
maksumaksja nii referendumite pidamise pealt kokku hoida kui ka loota, et
kodanikuühiskonna algatusgrupid on
järgmist referendumi kuupäeva valides
tähelepanelikumad.

