
KAS DEMOKRAATIA SAAB OTSA VALIMISKASTI JUURES? Allar Jõks meenutab, et valimised on
kunst, mille abil hoitakse inimesi toppimast nina asjadesse, mis tegelikult neile kuuluvad.

Verejanulised
vähenõudlikud valijad ja demokraatia lõpp

Selleks

korraks on hääled loe-
tud. Võifjad ponnistavad näida

suuremeelsetena, kaotajad tee-

vad nägu, nagu inidagi ei oiegi
juhtunud. Ning poliitreklaa-
mist iäbi imbunud kohviau-
tomaadi ees seisjat ei haaragi

enam tülpimus, kui itmub kiri "'vali jook".

IQ ja pea ümbermõõt?
Valimisskoor kinnitab. et ainult raha Jagamise

lubadusega kaugele ei soua. Valele kaardüe
panustasid need, keile jaoks valija IQ võrdub tema

pea ümbermõõduga. Valimisreklaami parafra-
seerides võib nentida, et üie lugedes selgus, et
valimiskampaaniasse pandud raha ja saadud
munade arv ei olnud tasakaalus. Tänada tuleb
erinevaid mõttekodasid ja ajakirjanduse, kes on

julgustanud ja õpetanud valijaid nägema vali-
mislubaduste taha.

Lisaks valijatele võib võitjaks pidada ka
Sifvergate'i. Reformierakonna rahastamisskan-
daalist välja kasvanud rahulolematus kivistu-
nud valeiiku poiütmaasiikuga päädis Rahvakogu
ettepanekuga suurendada juurdepääsu poliiti-
lisele võimule. Vähemal või rohkemal moel on

Rahvakogu ettepanekute seadustamine teinud
võimalikuks uute mängijate pääsu polii diivakasti .

Sallimatuse keei
Uus tulija kõnetas valijal sallimatuse keeies.

Tugev on ühiskond, kus teistsuguseks olemise
talumise kohuslust peetakse inimeseks olemise
osaks. Vaatamata sellele tuleb jaatada vahemsal-
livarna osa eestimaalaste õigust olla parlamendis
esindatud.

Teine erakond lubas paremat poliitikat. Eks

lähikuud näitavad, kas leitakse vastus küsimu-

sele, kes poetas raha ämma kappi ja kui kikesti
langevad tegelikkuse raskuse ai! kukku õilsad
loosungid ausamast ja veelgi uuemast poliitikast.

Valijate nälg uute tulijate järele on korraks
rahuldatud.

Miks erakonnad ei suuda valijatele pakkuda
lahendusi, mis välistaks pidevalt valijate janu
värske vere järele? Sellepärast, et valijaid koon-
datakse mitte ühiste väärtuste, vaid ühiste huvide
taha.

Riigi ja kodanikkonna vahel on sügavamaks
usaldusavalduseks valimisakt. Valimiste kaudu
usaldab kodanik riigile nii oma julgeoleku, tervise

kui ka omandi. NO99 lavastuses "Reformiera-
konna juhatuse koosolek" on usalduse ja valimise
seost avatud nii: "Kellega sa abiellud? Sellega,
keda sa usaldad. Kas sa abiellud kõige targemaga?
Ei abiellu! Kas sa abiellud kõige töökamaga? Ei

abiellu! Sa abieliud sellega, keda sa usaidad!
Miks? Sest tark võib sind peksta, aus võib olla

loll ja tavaliselt nad ongi lollid, ma ju näen. Aga
usaldus on kõik! la valida saad sa ka ainult seda,

keda sa usaldad!"

Ühised huvid ja noored
Aastate eest ühes Kesk-Aasia vabariigis prantsla-
sest sõjaväelasega vaieldes rabas ta mind argu-

mendiga, et ta on abielus Prantsuse Vabariigiga.
Selliselt väärtustas ta oma suhte kodumaaga.

Nagu abielus, nii on ka valimisakti puhul olu-

line, et valitavad ja. valijad jagaksid ühiseid huve

ja väärtusi.
Ühiseid huvisid ei ole raske sõnastada. Olgu

selleks vaenlase kuju loomine (Keskerakond,

e-valimised, kooseluseadus, ahned ettevõtjad)
või rahaliselt mõõdetavad hüved (miinimumpalk,
maksuvaba miinimum). Uute valimiste eel võib
ühised huvid ümber sõnastada kui see suurema
valimisedu toob.

Kes aga viimastel valimistel sõnastas usutavalt

väärtused, mille taha valijaid koondada või mil-
line on see väärtuste filter, miilest erakond kõik

oma otsused läbi laseb?

Aastate eest üllatati mind ühel noorteüritu-
sel küsimusega, miks Eesti vajab noori. Noori on

Eestile vaja selleks, et ka kahesaja aasta pärast
oleks võimalik seda sama küsimust Eesti keeies

esitada, kõias vastus.

Möödunud valimistele tagasi mõeldes - kust

ammutavad usku ja lootust need noored, kelSe

jaoks nelja-aastane vaümistsükfi pikkusest tule-
nev vaiimisvisiooni periood on lühike. Need.
kelle jaoks on ebapiisav valimislubadus olla õiget
teel. Sest isegi, kui sa oled õigel teel, aetakse
sind alla, kui sa seal lihtsalt seisad. Noored,
kes tahavad teada, milline on Eesti 10-20 aasta

pärast ning milline plaan meid selle eesmärgi
suunas viib.

Demokraatlike
institutsioonide halvatus?
Mis juhtuks ettevõtjaga, kes tegeleks vaid eelarve

ja kulude ümberjaotamisega ning kelle ariline sil-

mapiir ei ulatu kaugemale 1. märtsist 201.5? Läheb

p... Mis juhtub erakonnaga, kelle silmapiir piir-
dub 1. märtsiga 2015? Läheb samuti p... Kentsa-

kas, et ühel juhu! minnakse pankrotti, teisel juhul
parlamenti. Kui valijaid ahvatleda ühiste huvide,
mitte aga väärtustega, jäävadki nad küsima, kas

poliitik on see, kes enne valimisi raputab su kätt

ja pärast valimisi usaldust.

Bulgaaria mõtleja Ivan Krastev on kujutanud:
'"Kodanike õigusi kaitstakse paremini kui kunagi
varem, inimesed pääsevad teabele ligi paremini
kui kunagi varem, nad võivad vabalt reisida ja

järgida oma elulaadi, kuid üha enam süveneb

käitus, et viimase! neljakümnel aastal aset leidnud

ühiskonna demokratiseerimine on kaasa foonud

demokraatlike institutsioonide halvatuse." Osun-

datud paradoksist järeldub ka, et esindusdemo-

kraatia omapärast tulenevalt peavad poliitikud
meeldima vähenõudlikele valijatele. Pole siis imes-

tada, kui demokraatia lõpeb valimiskasti juures. ?*

Osundatud
paradoksist
järeldub ka,
et esindus-
demokraatia
omapärast
tulenevalt
peavad poliiti-
kud meeldima
vähenõudlike-
le valijatele.


