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Urmo Kübar

Peamine töö presidendi algatatud demokraatiadebati ehk n-ö jääkeldri protsessiga on viimastel
nädalatel käinud jaanuaris avatava ühisloomekeskkonna ettevalmistamise nimel. Tiimis on Eesti
Koostöö Kogu, EMSL-i, Praxise, Harta12 ja teisi esindajaid, lisaks ports programmeerijaid,
disainereid, kommunikatsiooni-inimesi - ja olgu lisatud, et siiamaani kõik vabatahtlikena ja oma
põhitöö kõrvalt, peamiselt õhtutundidel.

Kadrioru jääkeldrist on protsess tegelikult juba ammu kolinud Eesti Koostöö Kogu kontori
katusealusesse, aga et esimese koosoleku järgi on algatusele see nimi jäänud, siis las ta olla
peale.

Veebikeskkonna puhul töötame nii tehnilise lahendusega kui ka sisu tootmisega - kui
ettepanekuid hakatakse koguma viiel erakondade ja valimistega seotud teemal, siis soovime iga
alateema juurde koostada ka lühikese ülevaate praegusest olukorrast (näiteks kuidas toimib
erakondade rahastamine praegu), et ettepanekute tegemine saaks lähtuda ikka faktidest, mitte
müütidest (nt valimiste puhul arvatakse visalt, et väga palju Riigikogu liikmeid jõuab parlamenti
erakonna üleriigilise nimekirja kaudu olematu häältesaagiga, kuigi tegelikult on sel moel sinna
jõudnud 19 inimest 101-st, isikliku häältesaagiga 308-2016). Püüame teha nii, et selgitavad
tekstid ja videod oleks lihtsad, selged, neutraalsed. Nende all saab siis iga soovija teha oma
ettepanekuid ning teiste tehtuid lugeda, võrrelda, hinnata, takka kiita, kritiseerida või täiendada.

Tasapisi valmistame ette ka praegu märtsiks plaanitud rahvakogu ehk arutelupäeva. Selleks
koondatakse ühisloomekeskkonna kaudu esitatud ettepanekud erinevateks võimalikeks
lahendusvariantideks, mille hulgast siis päeva lõpuks arutelude järel eelistatuim välja valitakse.
Pooldajaid on nii variandil, et osalejad arutelupäevale valitaks juhuvalimiga (nii et see
moodustaks siis ühiskonna minimudeli) kui ka variandil, et osalema peaksid ainult need, kes on
eelnevalt ettepanekuid teinud.

Natuke murettekitav on Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste artikkel reedeses
Eesti Päevalehes
. Püüame talle ja teistele selgitada, et küsimus pole selles, nagu me väidaks, et meie erinevalt
erakondadest rahva tahet kuidagi paremini teaksime-tunneksime, vaid et just nimelt seda tahet
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välja selgitada tulekski, et teha kevadel informeeritud ja head otsused.

Facebooki kasutajad saavad end jooksvalt asjade käiguga kursis hoida selleks loodud Rahvak
ogu lehel
. EMSL-i poolt tegeleb selle teemaga Urmo, nii et küsimusi ja mõtteid võib talle saata e-posti
aadressil
urmo@ngo.ee
.

Artikkel Hea Kodaniku infovärava veebilehel .
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