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Argo Ideon

Jääkeldri protsessi raames loodav crowdsourcing'u-veebileht on endale sujuvalt saanud nimeks
Rahvakogu. Palju õnne autoritele, sest kahtlemata on tegu meeldejääva nimega. Palju löövam
silt kui «ühisloomekeskkond».

Siiski tundub, et kusagil võiks korraks pea külma vette torgata. Ei tea, kas nimed Maailmakogu
ja Universumi kogu on veel vabad? «Rahvakogu» on ilmselgelt väga suuri ambitsioone kandev
nimi ja tekitab eelseisva otsedemokraatiakatsetuse asjus kõrgeid ootusi.

Kui meil on juba olemas mingisugune nähtus, mille nimeks Rahvakogu, astub see vältimatult
semiootilisse dialoogi riigikoguga. See tahaks justkui öelda: teie olete riik, aga meie oleme
rahvas. Väga lihtne on nii jõuda vastanduseni riik versus rahvas ja sellepärast on Rahvakogu
nimi ka selgelt üle võlli.

Parimal juhul on see nagu USA presidendile Barack Obamale antud Nobeli preemia – ei tea küll
täpselt, mille eest, aga olgu pealegi, sai avansiks, loodetavasti teenib tulevikus ära.

Halvemal juhul toob liiga kõrgelennuline nimi hiljem aga kaasa pettumuse. Äravajumist ja
sumbumist on kodanikuaktivismi algatuste puhul täheldatud korduvalt nii Eestis kui teistes
riikides. Loodame, et seekord nii ei lähe.

Aga võib meenutada teatrietendust «Ühtse Eesti suurkogu», mis tekitas ootuse uue värske
poliitilise jõu järele, aga pärast väikest auru väljalaskmist parteid ei loodud ja aktivism soikus,
kuni tõusis värskeid ajendeid. Võib meenutada Ukraina oranži revolutsiooni ning läinud aastal
alanud ja praeguseks väikesearvuliseks kahanenud Venemaa «valgete» rongkäike. Võib tuua
näite portaalist Täna Otsustan Mina, mis kasutajad enamasti lihtsalt külmaks jättis.

Tuletagem ka meelde seda tüüpi nimesid nagu Coca-Cola Plaza või A. Le Coq Arena. Neile ei
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sobinud olla lihtsalt kobarkino või Lilleküla jalgpallistaadion. Ent kas kõvema vindiga nimi on
pannud mõne kesktormaja täpsemalt palli väravasse lööma?

Mõistlikum olnuks alustada veidi väiksemate ootustega. Kui tegelikult tuleb asi paremini välja,
siis seda parem.

Nüüd aga pole midagi teha – Rahvakogu nimi on pandud, jutumullidega logo valmis joonistatud.
Asja tuleb kohe algusest peale kõvasti seletama hakata. Ei, Rahvakogu ei ole riigikogu 2.0, mis
erinevalt vanast versioonist on värske, aus ja omakasupüüdmatu. Rahvakogu on lihtsalt üks
veebikeskkond, mis võimaldab teha ettepanekuid nende viie teema raames, mille asjus
Kadrioru jääkeldris toimunud vabakonna aktivistide, erakondade esindajate ja ekspertide
koosolek presidendi eesistumisel kokkuleppele jõudis. See on demokraatia abivahend ja
tööriist.

Artikkel Postimehe veebilehel .
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