Hääletada või mitte hääletada?

Soovitusi jätkutegevusteks
Tutvuge demokraatiat käsitleva taustateabega (lk 458) ning uurige välja, mis aastal anti teie
riigis naistele valimisõigus. Samuti võiksite uurida, millistel teie riigi elanikkonnarühmadel
ei ole praegu hääleõigust (näiteks lapsed, sisserändajad või vangid). Arutage koos selle
põhjusi ning kas see on teie arvates õiglane.
Samuti võite korraldada väitluse mõne teise rühma või kooliga teemal, kas noortele
hääleõiguse andmise vanust tuleks muuta.
Demokraatlikus ühiskonnas on inimestel palju võimalusi tõstatada neile muret tekitavaid
probleeme. Harjutus „Elektrijaam” (lk 252) aitab osalejatel mõelda võimalustest, kuidas
saaks ühiskonda muuta.

Ideid tegutsemiseks
Korraldage üritus, et tähistada oma riigis naistele valimisõiguse andmise aastapäeva.
Kui leidsite, et mõned teie ühiskonnas elavad rühmad on ebaõiglaselt hääleõigusest
ilma jäetud, kirjutage selle kohta oma parlamendi liikmetele. Püüdke saada kirjale allkirju
ka teistelt inimestelt peale oma rühma liikmete.

Lisateave
Üks huvitav meetod, kuidas teatud inimkogumi arvamust hääletamise teel välja selgitada,
kannab nime Dotmocracy. Dotmocracy on hästi toimiv meetod suure hulga inimeste ideede
kogumiseks ja nende tähtsuse järjekorra määramiseks võrdsetel võimalustel ja osalusel põhinevas kollektiivses otsustusprotsessis. Osalejad kirjutavad üles oma ideed ning
tähistavad oma eelistatud ideed punktiga. Lõpptulemuseks on graafikulaadne visuaalne
pilt sellest, milliseid ideid inimeste rühm kokkuvõtteks eelistas. http://www.dotmocracy.org/

Jaotusmaterjal
Küsitluse läbiviimise juhised
Küsitletavate leidmine
Valige potentsiaalseid küsitletavaid täiesti juhuslikult. See tähendab, et inimesi ei tohi välja valida või välistada selle
põhjal, et nad on näiteks noored, vanad, kena välimusega, naissoost jne. Püüdke vältida kallutatust.
Küsige potentsiaalselt intervjueeritavalt, kas ta oleks nõus küsitluses osalema ja paarile küsimusele vastama. Selgitage, kes te olete, ning öelge, et vastused on anonüümsed ja küsitluse tulemusi ei avaldata, vaid kasutatakse ainult
selle konkreetse õpperühma töös.
Vastuste märkimine
Kui inimene on nõus küsitluses osalema, küsige temalt, kas ta käis viimastel valimistel hääletamas. Kui ta vastab, et ei
käinud, kasutage 1. küsitluslehte. Kui ta käis valimas, kasutage 2. küsitluslehte.
1. küsimus. Vastaja peaks avaldama vanuse ainult siis, kui ta sellega nõus on. Vastasel juhul tõmmata kriips
viimasesse veergu.
2. küsimus. Näidake vastajale vastusevariante ja paluge tal neist üks välja valida. Kui tal oli mingi muu põhjus,
kirjutage see veergu E. NB! Vastusevariantide B ja C vahe seisneb selles, et B puhul on põhjus isikukeskne, aga
C puhul erakonnakeskne.
Vastuseid tähistavad jooned peaksid olema selged, et neid oleks pärast lihtne kokku lugeda. Ühele lehele tuleks koguda
võimalikult paljude inimeste vastused. Iga inimese kohta tuleb iga küsimuse juures teha ainult üks märge.
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1. küsitlusleht: mittehääletajad
1. küsimus. Millisesse vanuserühma te kuulute? (mittekohustuslik)

Alla 25

25–40

40–60

Üle 60

Ei avalda

MEES

NAINE

2. küsimus. Mis oli peamine põhjus, miks te viimasel korral valimas ei käinud?
A. Arvasin, et see ei muuda lõpptulemuses midagi.
B. Ei olnud kellegi poolt hääletada.
C. Ma ei nõustunud ühegi välja pakutud poliitikaga.
D. Ei viitsinud.
E. Muu põhjus (täpsustada).

A
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B

C
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2. küsitlusleht: hääletajad
1. küsimus. Millisesse vanuserühma te kuulute? (mittekohustuslik)

Alla 25

25–40

40–60

Üle 60

Ei avalda

MEES

NAINE

2. küsimus. Mis oli peamine põhjus, miks te viimasel korral valimas käisite?
A. Arvasin, et see on minu kodanikukohus.
B. Tahtsin hääletada [isiku] poolt.
C. Tahtsin hääletada [erakonna] poolt.
D. Tahtsin, et [muu isik / erakond] ei võidaks.
E. Muu põhjus (täpsustada).

A

B

C

D
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