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Lühikokkuvõte

Petitsiooniplatvorm rahvaalgatus.ee koondab endas võimalusi arutelude pidamiseks,

ettepanekute koostamiseks ning allkirjastamiseks. Rahvaalgatus.ee võimaldab kodanikel teha

ettepanekuid, kuidas muuta kehtivaid regulatsioone või ühiskonnaelu paremini korraldada.

Eelmisel aastal koguti platvormil 106 000 digiallkirja, võrdluses eelmiste aastatega anti 2018.

aastal 12 tuhat digiallkirja ja 2019. aastal  20 tuhat digiallkirja, seega oli hüpe märgatav.

Olukorras, kus kodanikuosalust soodustatakse erinevate vahendite kaudu täiendamaks

senist esindusdemokraatia korraldust, suurendamaks usaldust ja seeläbi vähendamaks

demokraatia kriisi põhjuseid ning tugevdamaks valija-esindaja suhet, on vahendite, ehk antud

juhul kodanikuühiskonna tööriista petitsiooniplatvormi rahvaalgatus.ee analüüs oluline.

Analüüsi lähtepunkti ehk agenda-setting teooria kohaselt omab meediakajastus rolli

edastatava filtreerimisel ning seeläbi ühiskonnas prioriteetide kujundamisel. Järgev

bakalaureusetöö vaatleb kitsamalt meedia positsioone toimuva kajastamisel, osapooltest

kajastamisel ja prioriteetide muutmisest, laiemalt nii väljaannete kui ka petitsioonide lõikes.

Uurimustöö jaoks selgitati välja 11 meediaallika artiklit, mis kajastasid otseselt algatusi,

millest 82 artiklit sobisid valimisse.

Tulemustest selgus, et otseviitega petitsioonidele polnud kõik 2020. aastal

allkirjastamisel olnud petitsioonid rahvaalgatused, enim kajastatud oli ja korrelleeruvalt enim

allkirju saanud abieluvõrdsuse petitsiooni kajastati lausa 33 artikliga. Samal ajal kui viiel

erineval petitsioonil oli vaid üks kajastus. Kajastus oli erinevate meediaväljaannete lõikes

erinev- varieerudes 29 artikliga näiteks Postimehes (kus oli ka vastavalt suurim üldine

varieeruvus) vaid ühe artiklini Eesti Ekspressis. Sisuanalüüsist saab järeldada, et enamusel,

ehk 60% juhtudest, oli kajastus pigem petitsiooni suhtes soosivalt meelestatud, polnud

kajastuses tasakaalustavat vastasseisukohta petitsioonile ja selle sisule ning vaid 8 korral oldi

otseselt oponeeriv. Ka on oluline fakt, et veerandil juhtudest omasid artiklid viidet otseselt

petitsioonidele nendega tutvumiseks/ allkirjastamiseks/ toetamiseks, mida saab näha otsese

vahendina petitsioonide vahendamisel lugejatele. Valimi analüüs järeldab, et 54st

allkirjastamisel olnud petitsioonist kajastati 16. aastal 2020. allkirju kogunud petitsioonidest,

millest 15 sai vajaliku arvu allkirju, et pääseda menetlemiseks Riigikogusse või vastavas

omavalitsusesse. Kokku sai antud vahemikul piisava arvu allkirju 25 petitsiooni, millest

enamik olid kajastamisel meedias. Töö kontekstis peab mainima ka sotsiaalmeedia ja teiste

suhtluskanalite, ühiskondlike ja institutsionaalsete protsesside mõju kajastamisele ja

petitsioonidele, mida praegune töö ei arvestanud.
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SISSEJUHATUS

Bakalaureusetöö vaatleb petitsiooniplatvormi www.rahvaalgatus.ee kajastamist Eesti

meediaväljaannetes perioodil 01.01.2020-31.12.2020.

Muutused ühiskonnas ning tehnoloogilised arengud on kodanikkonna kaasamiseks

loonud rea vahendeid. Kiiresti arenevas ühiskonnas on muutustes ka kodanikuühiskond ning

selle poliitika teostamise võimalikud instrumendid. Valitud e-platvorm on tööriistaks

huvigruppide seisukohtade avaldamiseks ning avalike teemade arutamiseks. Bakalaureusetöö

eesmärk on vaadelda avalikkuse kaasamist ja kodanikuühiskonna hetkeseisu ühe vahendi

ehk rahvaalgatusveebi rahvaalgatus.ee näitel ja kitsamalt platvormi rolli trükimeedias

toimuvas avalikus arutelus. Analüüsides Eesti meedia tendentse platvormi kajastamisel saab

vaadelda meedia rolli avalikkuse teadlikkuse tõstmisel. Kajastamist saab läbi meediaanalüüsi

agenda-setting teooria näha kui jõudu meediatarbijate vaadete kujundamisel iseeneses.

Petitsioonikeskkonna puhul on mitmeid huvipakkuvaid tahke, antud uurimistöö keskendub

kitsalt kodanikuühiskonna tööriista kajastustele eesti trükimeedias. Komplekse nähtuse

vaatlemisel saab antud töö mahupiiri juures siiski süvitsi minna ja seeläbi teha üldistusi

laiemalt aset leidvate protsesside kohta.

Rahvaalgatus.ee keskkond on viimase aasta jooksul saanud varasemast suuremat

tähelepanu. Kogutud allkirjade arv on platvormi viieaastase tegutsemisaja jooksul teinud

märkimisväärse hüppe ning eelmise aasta augustis lisandus platvormile funktsioon esitada

petitsioone lisaks riigikogule ka otse kohalikule omavalitsusele.

Esimene peatükk võtab ülevaatlikult kokku teoreetilised seisukohad, millistest lähtuti

uuringu läbiviimisel ja analüüsi teostamisel, selgitatakse lahti petitsioonide poliitteoreetiline

taust laiemas demokraatia kontekstis, selgitatakse demokraatia kriisi teoreetilisi seisukohti

ning osalusdemokraatia vormide käsitluses avatakse ühe tööriistana petitsiooni ning

e-petitsiooni käsitlused. Poliitteoreetilistele ideedele järgneb ülevaade meediaanalüüsi

vahenditest, nagu näiteks agenda-setting teooria. Sellele järgneb lühike ülevaade platvormist

www.rahvaalgatus.ee, informatsiooniks ja meediaanalüüsi mõtestamiseks.

Järgneb ülevaade analüütilise uurimistöö jaoks olulistest aspektidest: Eesti

meediaväljaannete piiritlemise põhimõtted, valimi kriteeriumid-kirjeldused ning ka

metoodika valik, mille keskmeks on juhtumiteülene kontentanalüüs. Luuakse ülevaade

moodustatud kodeerimisjuhendist, millel sisuanalüüs põhines.

Empiirilise osa jaoks viidi läbi valimisse sobivate artiklite kontentanalüüs, eesmärgiga

teha järeldusi rahvaalgatuskeskkonna meediakajastuste üldiste suundumuste kohta. Vaatluse
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alla võeti aspektid, mis kohaldusid ageda-setting teooriaga ning mida oli võimalik

meediaartikli, kui ühiku osas ühtmoodi eristada ning seeläbi omavahel võrrelda.

Analüüsimiseks pädesid kõik ilmunud artiklid, mis kajastasid platvormil rahvaalgatus.ee

toimunud petitsioone otseviitega antud rahvaalgatustele valimi perioodi jooksul.

Töö tulemused vastavad laiemalt küsimusele, milline on platvormil rahvaalgatus.ee

petitsioonide kajastamine Eesti trükimeedias. Kitsamalt uurib töö teadlikkuse tõstmist ja

teema käsitlemist meediaväljaannete lõikes, seda ka otseselt petitsiooni internetilehtedele

viidates, teiseks selgitab suurenenud väljapaistvust, analüüsides erinevaid petitsioone üldise

esinemise lõikes ja ka väljaannete kaupa. Lisaks vaatleb töö prioriteetide muutmist ehk

tasakaalukust info edastamisel ja erinevate osapoolte kajastamisel, seda ka artiklite autorite ja

tekstitüüpide analüüsi kaudu.

Uurimisteema on relevantne, sest demokraatliku valitsemise vahendite

kaasajastamisega lisanduvad võimalused neid uurida, andes võimaluse edasisteks

analüüsideks, samuti platvormi toimemehhanismide parendamiseks.
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1. DEMOKRAATIA JA SELLE VORMID

1.1 Demokraatia ning kriis

Muutuvas maailmas peab ümber mõtestama demokraatia kui valitsemise põhimõtet –

see käib kokku demokraatia põhiideega vaadete paljususest ning opositsiooni olemasolust.

Lääne kultuuriruumi demokraatiast enamus on üht või teist tüüpi esindusdemokraatiad, mille

kodanikud valivad delegaadid esinduskotta vastavalt oma poliitilistele vaadetele . Lääneliku

demokraatia liberaalset natuuri võtab kokku Holdeni definitsioon: Poliitiline süsteem, kus: (a)

kogu rahvas positiivselt või negatiivselt langetab otsuseid ja neil on õigus langetada põhilisi

otsustusi avaliku poliitika olulistes küsimustes; ja b) nad teevad selliseid otsuseid ja neil on

õigus neid teha ainult piiratud sfääris, kuna avaliku võimu seaduslik sfäär on piiratud

(Holden, 1988, lk 12). Diskussioon püsib riikliku vormi osas, kui suures mahus peaks olema

valitsemises osaluse ning otsedemokraatia vorme ning mis on selle võimalikud tagajärjed.

Demokraatlike režiimide tähendusvälja avardamisel on peenhäälestuseks ruumi küllaga.

Demokraatia Indeksi mõõtmine, mida teostab Ameerika väljaanne The Economist (2021)

nentis vaadeldavast 167 riigist 23 riiki täisdemokraatiateks, 52 puudulike demokraatiateks, 35

hübriidrežiimideks (Economist Intelligence Unit, 2021). Seega on maailmas rohkem

demokraatiaid kui mittedemokraatiaid.

Demokraatia allakäik, mida põhjustab kodanike ja nende esindajate ühenduse

puudumine, on kogu maailmas suur probleem (Oni et al. 2015, lk 223). Demokraatia kriis on

käibeterminiks muutunud alates aastast 1975, tulenedes Michel J. Crozieri, Samuel P.

Huntingtoni Ning Joji Watanuki samanimelisest aruandest. Lainetena võib täheldada antud

nähtuse väljailmumist tulise aruteluteemana ühiskonnas mitmetel tasanditel ja ühiskonna

arengus võimalikel teelahkmetel. Põhjuseid on välja toodud mitmed: väidetavalt on

demokraatia kriisis mitmesuguste tegurite tagajärjel, sealhulgas: kodanike kõrge

rahulolematus poliitikaga (Campus & Andre 2014); poliitilise kirjaoskuse jäme puudumine

(Rapeli 2013); madal rahulolu ja vähene usaldus valitsuste ja poliitikute vastu (Hay & Stoker

2009; Warren 2009); erakondade liikmeskonna vähenemine (Whiteley 2009);

valimisvastutuseta osalejate, näiteks riikidevaheliste asutuste, keskpankade või reguleerivate

organite suurenev jõud (Vibert 2007); esindatuse ebaõnnestumine või ebaefektiivsus (Shields

2006); ning vastutusest ja läbipaistvusest hoiduvate keerukate juhtimiskorralduste vohamine

(Runciman 2014)(Ercnan & Cagnon, 2014, lk 1 kaudu). Paljud kodanikud on muutunud
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demokraatia toimimise suhtes kriitilisemaks ja on hakanud nõudma paremat demokraatlikku

tegevust.

Usalduse roll on riigikorralduse seisukohalt väga oluline, seda saab tõsta läbi

poliitilise osaluse määra. Igasugune poliitika elavdamise strateegia peab tõsiselt võtma

probleemi, kuidas kodanikud suhtuvad poliitikasse (Wright, 2016, lk 843 kaudu). Antud suhte

parandamisel on mõjukaimad tööriistad riiklikul tasandil. Esindusdemokraatias on oluline ka

suutlikkus säilitada valijate-esindajate suhe, seeläbi hoides usaldust otsuste suhtes. Paljude

demokraatlikult valitud esindajate päevakava ei kajasta sageli üldsuse vajadusi ja püüdlusi,

mis tekitab paljudes kodanikes tunde oma valimishääle raiskulaskmisest (Stewart et al. 2013;

Oni et al. 2015, lk 223 kaudu). Sellistes tendentsides avaldubki vajadus uuteks

väljendusvahenditeks, ent liiga kaugele ei saa demokraatia tuumast hüpata. Mõned peavad

demokraatia legitiimsuskriisi üldisemaks ning leiavad, et mitteametlike ja

mittetraditsiooniliste lähenemisviiside suurenemine osalemises on katse pidurdada poliitilise

apaatia tekkimist (Wright, 2012, lk 453). Riigikorralduse püsivuse nimel saab poliitilises

kultuuris muutuseid sisse viia mitmeti. Olukorras, kus on toimuv teatav kodanikkonna

kaugenemine valitsevast korrast, on ruumi ja vajadust selle toimimisprintsiibi uuesti

sõnastamiseks. Poliitiline osalus on liikumas traditsioonilistelt valimistele ja parteidele

keskenduvatelt vormidelt otsesematele, individualiseeritud väljendusvormidele (Dalton,

2004; Inglehart & Welzel, 2010; Åström et al. 2017, lk 375 kaudu).

1.1.1. Osalusdemokraatia

Alternatiiv täiendamaks esindusdemokraatia korraldust on suurendada võimalikke

poliitikas osalemise elementide rolli ühiskonnas. Reageerides laialt demokraatia kriisiks

peetavale probleemile, töötavad seadusandjad kogu maailmas välja uusi osalusmehhanisme,

et edendada tihedamat seotust esindusinstitutsioonidega ja pakkuda kodanikele täiendavaid

võimalusi poliitika kujundamiseks (Matthews, 2020, lk 1).

Maailma demokraatiates on poliitilise osaluse tugevnemine toimunud peale teist

maailmasõda. Algatused, mis soodustavad kodanike otsest osalemist valitsuspoliitikas, on

olnud kasutusel alates 1950. aastatest (Day, 1997), eeldades, et kodaniku otsene osalemine

nende valitsuses edendab demokraatlikumat ja tõhusamat valitsemistava (Antonini et al.

2015, lk 132). Kodanike poliitilisse repertuaari lisatud uue poliitiliste tegevuste kogumi

soosing on tänapäeval kõvasti tõusnud- on märgatud selle potentsiaali. Berger konstateerib, et

kuigi termin kodanikuosalus (civic engagement) on laialivalguv, ollakse siiski ühel meelel:
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ükskõik, mis kodanikuosalus sisuliselt on, vajame seda nii palju kui võimalik (Berger, 2009,

lk 335).

Protsessid riigivõimu ja kodanikkonna vahel genereerivad suuri diskussioone ning

seeläbi on võimalus, et ühiskonnas suureneb tunne, et ollakse esindatud. Robert Putnam (et

al. 1993, lk 167) adresseeris antud protsesse kui ressurssi – sotsiaalne kapital tähendab

sotsiaalse korralduse tunnuseid nagu usaldus, normid ja võrgustikud, mis kooskõlastatud

tegevuse hõlbustamisel võivad suurendada ühiskonna tõhusust. Toimunud on

ümbermõtestamine, kus potentsiaal on mõlemapoolne. Dialoog, arutelu ja kodanike

kaasamine on praeguse üldsuse osalemise maastikul üha tuttavamad orientiirid, kuna

püüdlused kollegiaalsemate ja koostööl põhinevate avalikkuse kaasamisprotsesside

kujundamiseks konkureerivad traditsioonilisemate ülalt-alla lähenemistega (Abelson, 2008,

lk 1). Riigi kodanikule lähemal paiknemine annab suurema selguse ja vastastikuse

vastutustunde. Riigi sekkumisvaldkondade laiendamine, mis viib identiteetide ja poliitiliste

huvide paljususeni, muudab otsustajate ja suhtlejate rolli üha olulisemaks, et nad saaksid

arendada tõhusaid sünteese heterogeensete murede ja väärtuste vahel (Della Porta, Diani,

2006, lk 53). Seega on kodaniku ja riigi vahelise suhte tihendamisel võimalust

mõlemapoolseks kasuks.

1.1.2. Petitsioonid ja selle vormid

Petitsioonid osalemisvahendina omavad suurt potentsiaali, luues puutepunkti riigi ja

selle institutsioonide-teenuste ning kodanike vahel. Petitsioon on poliitilise osaluse vorm, mis

võimaldab kodanikel osaleda otsustusprotsessis (Oni et al. 2015, lk 224). See on nähtusena

väga pika ajalooga, olles varasemalt olnud kasutusel nii Vana-Egiptuse ning ka näiteks

Rooma Vabariigi aegadel, mil kodanikel oli õigus saata oma keisrile kirjalikke avaldusi,

taotlusi ja muid kaebusi. Perella (2011, lk 787) defineerib vaatluse all oleva petitsiooni

termini järgnevalt: rühmapoliitika vahend, mida kodanikud kasutavad mõne soodsa poliitilise

otsuse saavutamiseks. See fenomen omab funktsiooni nii valitsevale korrale kui ka

kodanikkonnale ning on suhtlusvahendina oluline. Meedium sobib vabadustel põhineva

riigikorra vahendiks. Noorema ühiskonnagrupi seas omavad sellised osalemismeetodid, mis

ei ole äärmuslikud, tunnustust. Poliitkultuuri tasandil saab täheldada, et nooremad kodanikud

on kaugenenud traditsioonilistematest kodaniku poliitosaluse meetmetest ja suundumas

kaasatud kodanikupõhimõteteni, osaledes meeleavaldustel, kirjutades alla petitsioonidele,

osaledes boikoteerimisüleskutsetel jms (Dalton 2008; Bennett, 2012; Norris, 2002; Durso et
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al. 2018 lk 207 kaudu). Kaase ning Marsh (1979) leidsid toetust Guttmani järjekorra

protestiskaalale, kus petitsioonid moodustasid madalaima ja seega laialt levinuma protesti

vormi. Petitsioon, nii virtuaalne kui füüsiline, omab kohta kodanike poliitikas osalemises. See

on ka üks mehhanismidest, millel on ühe iseloomuliku omadusena suurim heakskiit.

Arvamusküsitlused on näidanud, et mida rahumeelsem ja institutsionaalsem on

ebakonventsionaalse poliitilise tegevuse suund (näiteks petitsiooni esitamine), seda suurem

on avalikkuse heakskiit (Della Porta, Diani, 2020, lk 183). Esindusdemokraatia kitsasse

poliitikateostamise raamistikku antud tööriist otseselt ei sobitu.

Teisalt on selle meediumi defineerivaks omaduseks vähene riskifaktor ning vähene

kulu, mis korelleeruvalt vähendavad selle kaalu. Teadlaste seas valitseb üksmeel, et

poliitilistele osalejatele ja institutsioonidele suunatud petitsioonid kujutavad endast poliitilise

osaluse vormi (Kersting 2008). Seega on petitsioon ebavõrdse suhtlusmustriga vahend

kodanikkonnale seisukohtade kommunikeerimiseks. Petitsiooniavaldusi mõistetakse tavaliselt

kui asümmeetrilist suhtlusvormi ühelt poolt üksikisikute või rühma ja teiselt poolt poliitiliste

asutuse vahel (Böhle, Riehm, 2013). Petitsiooni allkirjastamine on madalamate kuludega

osalusvorm, kus esineb ka võrreldavate protestimeedetega madalam riskifaktor. Petitsioonid

on huvitav juhtum, sest uuringu vastused näitavad, et inimesed arvavad, et need teevad vähe

või ei loo üldse mingit muutust ühiskonnas, kuid need on jätkuvalt üks levinumaid poliitilisi

tegevusi (Carman, 2010; Hansard, 2009; Wright, 2016, lk 844 kaudu). Enamike petitsioonide

faktiline võim on suhteliselt nõrk, kuna neil tavaliselt puudub ametlik volitus sanktsioonide

kehtestamiseks, haldusotsuste kehtetuks tunnistamiseks või seaduse muutmiseks. Abelson &

Gauvin (2006, lk 13) nendivad, et võimalus mõõta protsessi - mis võib kesta mitu aastat ja

mida võib olla raske eraldada muudest poliitilist protsessi mõjutavatest sündmustest-

institutsionaalset ja ühiskondlikku mõju võib olla piiratud.

Kodanikkonna tööriistana on petitsioonide puhul suur varieeruvus selle tehnilises

teostamises. Lindner & Riehm (2009) tuvastavad petitsioonide kolm peamist eripära, mis

eristavad seda muudest poliitilise osalemise vormidest: petitsioone algatavad kodanikud alt

üles, petitsioonid ei läbi keerulisi formaalseid nõudeid ja enamik petitsioone on adresseeritud

vahendusasutustele ehk neil puudub tavaliselt ametlik võim tegutseda (Oni et al. 2015, lk 224

kaudu). Toimijatest peale petitsiooni esitajate on olulised ka meedium, mille kaudu seda

vahendatakse ning poliitiline süsteem, millega püütakse kommunikeeruda. Oma analüüsis

Euroopa Parlamendi platvormist PETI Cruickshank ja Smith (2009) laiendavad nähtust

laiemate poliitkordade suhtes: kontseptuaalselt petitsioone võib pidada hübriidvormiks, mis

asub puhta esindusdemokraatia ja otsedemokraatia vahel. See ‘suhtlusvahend’ ühendab

9



üksikisikud laiema kõlapinnaga grupiks, mis hõlbustab seisukohtade kommunikeerimist. On

üldtunnustatud, et petitsioonisüsteem täidab avaldajate jaoks kahte põhifunktsiooni. Need

kaks põhifunktsiooni on ühelt poolt üksikisiku õiguste ja huvide kaitse ning teiselt poolt

aktiivse osalemise võimalused poliitiliste otsuste tegemisel ja poliitika rakendamisel (Böhle,

Riehm, 2013).

1.1.3. E-petitsioonid

Viimaste aastakümnete jooksul on internet olnud paljude demokraatlike uuenduste

allikas, alates arutelusaitidest, poliitilistest foorumitest ja platvormidest kuni

küsitlus-hääletusrakendusteni. Interneti potentsiaal poliitilise osaluse suurendamiseks on

viimastel aastatel äratanud märkimisväärset huvi nii akadeemilises ringkonnas kui ka

seadusandjate, aktivistide ja kodanikuühiskonna liikmete seas (Bimber, 1999; Chadwick,

2006; Dahlgren, 2005; Puschmann et al. 2016 kaudu, lk 10). Demokraatia teisenemine ja

areng on toimunud ühiselt ühiskonna ning tehnoloogia arenguga. Vastuseks tajutud

demokraatia kriisile on valitsused võtnud kasutusele uued, tehnoloogiliselt vahendatud teed

poliitiliseks osalemiseks (Wright, 2016, lk 843). Internet, kui meedium, mis omakorda omab

mõju protsessidele, võib nende seni kehtinud seaduspärasusi deformeerida. Böhle ja Riehm

(2013) nõustuvad Beckertiga jt. et internet võimaldab korraldada suhtlusruume, kus

kodanikud ja kodanikuühiskonna rühmad arutavad ja edastavad oma arvamused

käimasolevate poliitikakujundamise protsesside kohta otse valitsusasutustele, kuid omalt

poolt lisavad, et muudatused puudutavad ka poliitikate kontrollimist. Poliitilise elu sfääri

kolimine veebipõhistele platvormidele on paratamatus.

E-petitsioonid on üks levinumaid ja populaarsemaid e-demokraatia tööriistu (Wright

2016, lk 1). Veebiplatvormid potentsiaalselt võimestavad petitsioonide levikuvõimalust ning

ligipääsetavust. Elektrooniline petitsioon on esirinnas arvukate veebis osalemise tööriistade

hulgas, mida valitsus kodanike kaasamiseks kasutab (Lindner & Riehm, 2009).

E-demokraatial üldiselt ja eriti e-petitsioonil on teadlaste sõnul võimalus demokraatiat

edendada kodanike osaluse ja mõju suurendamise kaudu. E-petitsioonide muljetavaldav

kasutamine paljudes avalik-õiguslikes asutustes on enim edendanud interneti kaudu ametliku

või institutsionaliseeritud poliitilist osalust (Lindner & Riehm, 2009). See omab rolli

kodanikeühenduste ja sarnaste muredega üksikisikute seisukohtade mobiliseerimiseks ja

seeläbi tajutavate probleemkohtade väljendamiseks. Mõni peab veebipõhiseid petitsioone
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uueks demokraatliku innovatsiooni vormiks, mis võiks elavdada demokraatiat, aidata mõõta

avalikku arvamust, aidata kodanikel viia küsimused poliitilisse päevakorda või olla

sissepääsupunktiks suuremale poliitilisele osalusele (st Whyte et al., 2005; Chadwick, 2012;

Escher, 2011; Cruickshank et al., 2010; Berg, 2017 lk 1 kaudu). Teisest küljest aga nendib

Hough (2012) analüüsides e-petitsioonide funktsioonide täitmist: vähesed

petitsioonisüsteemid võimaldavad kodanikel ilmselgelt mõjutada parlamendi arutelu tulemusi

ja/või mõjutada poliitika arengut (Hough, 2012, lk 483). Need mustrid kujundavad ka

avalikkuse suhtumist, legaalse võimu puudumine ja selle roll vaid arvamusavaldusena,

tõmbab alla selle atraktiivsust. Skeptikud osutavad petitsiooni veebis allkirjastamise vähesele

pingutusele ja maksumusele. Veebipõhiseid avaldusi klassifitseeritakse seega "mõttetuks"

slaktivismiks ning järeldavad, et nende transformatiivne potentsiaal on väga keskpärane

(Lindner ja Riehm, 2008 lk).

E-petitsioonisüsteemide kasvav populaarsus kogu maailmas, ühes poliitiliste

aktivistide üritustega kasvatada rahva toetust probleemidele nii ametlike kui ka mitteametlike

petitsioonisüsteemide abil, muudab petitsioonid asjakohaseks uurimisobjektiks. Seega

tööriistana omab petitsioneerimine erinevate tahkude alt vaadeldavaid tulemeid, otseselt

tuntavaim on riigi institutsioonide poole pöördumine. Avalduste allkirjastamine on seotud

inimeste laiema seotusega teemapõhise poliitikaga; nagu Gibson ja Cantijoch kirjutavad, saab

e-avalduse allkirjastamisest kergemini edasi minna poliitiku poole pöördumisele või osapoole

abistamiseks vabatahtliku tööga (Gibson & Cantijoch 2013, lk 714). Globaalsel tasandil on

areng tehnoloogia valitsemise hõlbustamisel eri terminitel, ent valdavalt on Euroopa Liidu

piires toimunud suurim hüpe ja seda liikmesriigiti. E-petitsioonide esitamise platvormide

tajutav asjakohasus on teadlike jõupingutuste tulemus, mis on tehtud eriti Euroopas viimastel

aastakümnetel poliitiliste otsuste elavdamiseks ja kodanikele aktiivsema rolli võimaldamiseks

(Puschmann et al. 2016, lk 209).

2. AGENDA-SETTING TEOORIA

Agenda-setting teooria vaatleb meedia poolt ühiskonna prioriteetide loomist läbi

valikulise uudiste levimise ja hierarhia. Teooria eelduseks on, et meedia keskendumine

osadele teemadele, mis mõjutavad avalikkuse agendat ja need omakorda mõjutavad

poliitikakujundajate tegevuskava. Tavapärased agenda-setting mudelid väidavad, et

tavameedia mõjutab avalikku agendat, juhtides üldsuse tähelepanu ja tajutud tähtsust

kindlatele küsimustele. On mitmeid mudeleid, mis selgitavad agenda- settingu protsessi

11

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2016.1162828#


toimimist. Oluline on see, et meedia poolt eksponeerituna suureneb asjakohasus ning

avalikkuses püsivad teemad kauem kui meediapildis. Seega toimub teemadega peegliefekt,

kus agenda-settingu tulemus mõjutab avalikku agendat, mis omakorda võimestab

meediakajastust.

Agenda-setting efekti võib näha mitmel etapil (Bulkow & Schweiger, 2013, lk 177):

1. teadlikkuse tõstmine teema kohta

2. suurendatud silmatorkavus

3. agenda siseselt prioriteetide muutmine

Makroskoopilisel tasandil tuleb agenda kujundamist uurida meedia agenda põhjal,

seega lähtudes ‘probleemidele ja isiksustele omistatud tähtsust meedias (Winter & Eyal,

1981, lk 376). Termin jõudis akadeemilisse käsitlusse aastal 1922. Walter Lippmanni raamatu

“Avalik arvamus” kaudu, kus esmalt nentis ta meedia tähtsaimat rolli inimese

maailmakuvandi loomisel. Põhinedes uuringule ja vaadeldes Ameerika poliitmaastikku 1968.

aasta valimistel, konstrueerisid Max McCombs ja Donald Shaw 1972. metodoloogia

vaatlemaks agenda seadmist ja jõudsid järeldusele ning tõestasid, et massidele edastatud

uudistemeedia omab rolli avalikkuse agenda kujundamisel ning esines korrelatsioon,

märkimisväärne seos meedias enim kajastatud probleemide ja avalikkuses olulisimaks

peetavate teemade vahel. Coheni (1963) varasem töö, mida McCombs ja Shaw laiendasid,

võttis laiemalt kokku agenda setting’u tuuma, et massimeedia: ei pruugi enamus aega olla

edukas selles, et öelda inimestele, mida mõelda, kuid on hämmastavalt edukas oma lugejatele

öeldes, millest mõelda (lk 13). Seega Agenda setting’u teoorias on eeldus, et meedia filtreerib

edastatavat ning seeläbi kujundab, mida inimesed peavad oluliseks. Poliitilised teemad, mis

on silmapaistvad, ning meedias pidevalt kohal, on enamasti need samad, millest üldsus on

teadlik ja mida nad võtmetähtsusega peavad/.../ Meedia võib kujundada või mitte kujundada

seda, mida valijad arvavad teemadest, kuid üldiselt määrab see kindlaks, milliseid poliitilisi

või kampaaniaküsimusi valijad prioritiseerivad (Stachowiak, 2013, lk 18). Seega loob

kodanikele aluse, mille põhjal edasisi otsuseid teha ja milliseid seisukohti võtta. Kui

meediakajastus muudab teema inimeste meelest silmatorkavamaks, kasutatakse seda

küsimust tõenäoliselt ka ühe standardina, mille järgi otsustatakse valitsuste, poliitikate ja

poliitiliste kandidaatide üle (Iyengar & Kinder 1987, lk 63). Seega kajastus ja selle läbi

tulenevad vaated on omakorda mõlemad poliitiliseks ressursiks ja aluseks otsuste tegemisel.
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Scheufele (2009) võtab kokku, et publiku liikmete kui ka massimeedia rollide analüüs

selles konstruktivistlikus lähenemises nõuab uuringute analüüsi erinevatel tasanditel. Meedia

võib tõstatada küsimuse esiletõstmise, mis võib omakorda mõju avaldada otsustajate

positiivsele reageeringule. Teise võimalusena võib meedia tähelepanu tõsta petitsiooni enda

tähelepanu, meelitades sellega rohkem poolehoidjaid (Perella, 2011, lk 791). Seega saab läbi

agenda kujundamise teooria aluse ka kodanikuühiskonna mobiliseerimine ja meediakajastuse

vajadus muutusteks. Selle teooria kohaselt peaks meedia- ja kommunikatsioonitöö olema

ühendatud propageerimisega otsustajate poole, kes tegutsevad avalikkuse agendasse kerkinud

küsimustes ja/või loovad põhja, et tegutseda agendal , mis on saavutanud kõrge tähelepanu

(Stachowiak, 2013, lk 18). Seda on ka täheldatud petitsioonide osas. Meediamaastikul toimub

ka teatav lumepalliefekt piisava uudisväärtuse olemasolul- kui näiteks piirkondlik

ringhäälinguorganisatsioon kajastas petitsiooni, mis omakorda tõi kaasa rohkem meedia

päringuid petitsiooni kajastamiseks (Wright, 2016, lk 7).

3. PLATVORM RAHVAALGATUS.EE

SA Eesti Koostöö Kogu koostöös Riigikogu Kantseleiga avasid viis aastat tagasi ehk

märtsis 2016. Rahvaalgatusveebi. Rahvaalgatus.ee on edasiarenduseks osalemisplatvormidele

www.osale.ee ja Täna Otsustan Mina. Aastast 2014. on läbi seadusemuudatuse kohustus võtta

menetlemiseks vähemalt 1000 allkirjaga pöördumised, mille on esitanud 16. aastased või

vanemad Eesti kodanikud.

Möödunud aastal anti petitsioonidele eID ehk PIN2 kaudu kokku 106 000 digiallkirja.

2018. ja 2019. aastatel anti portaalis algatustele vastavalt ligikaudu 12 000 ja 20 000

digitaalset allkirja (rahvaalgatus.ee, 2021). Rahvaalgatusveebis toimus kokku 48 uut algatust

ning lausa 54 saadeti allkirjastamisele. Riigikokku jõudis 20 rahvaalgatust. Eelmisel suvel

alustanud alalehe kaudu, mis loodi pöördumiseks otse kohalike omavalitsuste poole, jõudsid

viiest lausa viis piisava häältearvuni.
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Joonis 1. Petitsioonid valitsusinstitutsioonide allkirjade lävendi ületamise kaudu

Aastal 2020. allkirjastatud 54 petitsioonist 25 jõudis vajaliku allkirjade arvuni ehk

vähemus. Ülevalpool joonisel 1. erineb selgesti erinevus parlamendile ning omavalitsustele

esitatud petitsioonide arv. Allkirjade alampiir KOVidele esitatud petitsioonidel on vaid 1%

elanikkonnast, seetõttu saab täheldada vajaliku arvu kokkusaamist kõigi ehk 100%

kodanikualgatuste osas.

Platvormi on uuritud enamjaolt võrdlevate juhtumiuuringute kontekstis ja kuna

tegemist on ülemaailmse nähtusega, kus on analüüsitavateks tahkudeks näiteks ülesehitus,

legaalne raamistik, milles tegutsetakse, loomise põhjus, kasutatavus jne. Järgnev alalõik teeb

lühikese ülevaate seni toimunud uurimustest, kuhu valimisse Eesti kodanikualgatuste

platvorm sobitus ning mis sõnastavad platvormi olemust.

Võrdleva juhtumiuuringu kontekstis on rahvaalgatus.ee-d võrreldes nenditud, et siiski

platvormid on piisavalt erinevad, et keerukustada kohati üldistuste tegemist eri platvormide ja

riikide osas. Publikatsioon “E-demokraatia töös” (Mangule, 2016) on kolme riigi koostööl

valminud projekt ning võrdleb Eesti, Läti ning Soome algatusi (sh rahvaalgatus.ee platvormi)

praktikas ning konstateerib, et kuigi institutsioonide vahel on rohkem sarnasusi kui erinevusi,

siis erinevused on piisavalt väljapaistvad, et nendega arvestada. Üheks loomupäraseks

tendentsiks rahvaalgatuste juures on ressursipuudus nii riiklikul tasandil kui ka huvigruppide

puhul. Seitsme riigi e-osalusplatvormi analüüsis Eesti platvormi juhtumiuuringu

(Randma-Liiv et al. 2020) järeldused olid, et algatuse institutsionaliseerimise taseme tõttu

saab valitsus eraldada vähest ressurssi ehk tähelepanu nende töötlemiseks. “Osalemise

põhimõtete ja kanalite osas selge valitsusstrateegia puudumisel võib selliste portaalide levik

süvendada kodanike ja valitsuse vahelist usaldamatust, sest iga portaali kasutamise

võrreldavad tulemused on parimal juhul mitmeti tõlgendatavad” ( Randma-Liiv et al. 2020, lk
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26). Teine üldine õppetund on seotud selliste vahendite sisendi legitiimsuse suurendamisega,

sest ka vaid 1000 allkirja kokkusaamine on paljudel juhtudel osutunud keeruliseks-

põhjusteks mitteinformeeritus osalemisvõimalustest ja kodanikuühiskonna vähene võimekus

(vähe kogemusi valitsuste poole pöördumisel; ebapiisav kampaaniate korraldamise oskus;

vähesed ressursid). Siiski saab näha teatud omadusi positiivse poliitikas osalemise

kannustamises. 15 juhtumianalüüsi kõrval (Grazian & Nahr 2020) toodi välja toodud

kodanikualgatuslike e-demokraatia vahendite edutegurid ning sellest tulenevad soovitused

vabaühendustele ja kodanikele. Selle valguses mainitakse www.rahvaalgatus.ee platvormi

plussiks olevat peamiselt a) kasutajakogemuse pidev parendamine, mis on võimaldanud

kodanikel oma kollektiivset avalduse esitamise õigust tõhusamalt kasutada üheskoos b)

tugeva tungiga osaleda igapäevastes poliitilistes otsustes, mida on platvorm inimestele

tekitanud. Kuigi petitsioonid ei ole võluravim, omavad nad suurt rolli kodanikkonna ja riigi

suhtes. 13. riigi võrdlevas analüüsis (Simon et al. 2017, lk 95) nenditi, et kuigi- digitaalse

demokraatia algatused ei suuda lahendada demokraatlikke institutsioonide juurdunud ning

endeemilisi probleeme, peaksid need siiski olema osa paljudest lähenemisviisidest ja

algatustes usalduse, läbipaistvuse ja legitiimsuse taastamiseks.
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4. UURIMISTÖÖ METOODIKA

4.1 Valim

Antud töö võtab luubi alla võimalikult suure osa populaarsetest väljaannetest Eestis.

Valimi tegemisel ülevaatde trükimeediast põhineb Eesti Meediaettevõtete Liidu (EML) 2020.

aasta statistikale, mis omakorda tugines trükikodade andmetel ja seeläbi võtab kokku Eesti

Meediaettevõtete Liidu liikmete tiraažid tuhandetes. Internetipõhiste meediaplatvormide

populaarsuse vaatlusel põhinesime internetiuuringute platvormil Gemius, mis on: Kesk- ja

Ida-Euroopa suurim internetikasutusele spetsialiseerunud sõltumatu uuringute agentuur

(Gemius, 2021). See platvorm mõõdab kasutajate käitumist jälgides küpsiseid ja brausereid,

jõudes seeläbi reaalsete kasutajanumbriteni ja andes igakuiselt ülevaate meedias erinevate

platvormide populaarsusest.

Et jõuda võimalikult laia järelduspõhjani meedia kujundamise rollist lugejate osas,

võtame vaatluse alla nii üleriigilised päevalehed, kaks suurimat nädalalehte, kaks suurimatest

maakonnalehtedest ja kaks suurimat, vaid internetis avaldatavat uudisteplatvormi (mis ei

kattu füüsiliste väljaannetega). Uuringu empiirilised allikad on allpool tabelis (vt. Tabel 1).

Tabel 1. Väljaannete tiraaž ja/või internetikasutajate statistika väljaannete kaupa, seisuga

detsember 2020. Allikad Gemius ja EML.

Üleriigilised päevalehed pabertiraaž

Eesti Päevaleht 12,0
Postimees 34,7
Õhtuleht 38,5
Äripäev 5,6

Maakonnalehed

Sakala 7,2
Tartu Postimees 14,2

Üleriigilised nädalalehed

Eesti Ekspress 23,7
Maaleht 42,8

Internetilehed kasutajaid

Delfi 693,0
Elu24 472,0
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Valimi moodustanud suurimad Eesti väljaanded kuuluvad kolme kontserni.

Analüüsitud väljaannetest toimivad ühe meediamajana Postimees Grupis Postimehe interneti

ja paberleht, väljaanne Elu24 ja ka maakonnalehed, nagu Tartu Postimees, Sakala. Delfi

kuulub Ekspress Grupi haldusesse, kuhu meediabrändidena ja peamiselt paberväljaannetega

kuuluvad selles töös vaadeldud ajalehtedest Õhtuleht, Eesti Ekspress, Maaleht ja Päevaleht.

Äripäev kuulub aga Põhjamaade suurimasse meediakontserni Bonnier Grupp, mille

allorganisatsiooniks on ka Eesti Meediaettevõtete Liit, millest enamus üleval viidatud

statistikast pärineb.

Sisu sõeluti välja perioodiliste väljaannete internetiplatvormidest. Analüüsiks

vajalikud kajastused leiti eeldusega, et mainitud on platvormi ja/või petitsiooni. Otsingusõnad

valimi sorteerimisel olid: “petitsioon”; “rahvaalgatus”; “rahvaalgatus.ee”; “kollektiivne

pöördumine”. Juhtumiuuringu teostamisel vaadeldi vaid petitsiooniplatvormi rahvaalgatus.ee

kohta käivaid uudis- ja arvamuslugusid. Seega tulemustest sõeluti välja välismaised

rahvusvahelised samateemalised juhtumid ning uudislood väljaspool ajalist piirangut

01.01.2020- 31.12.2020. Lisaks ei võetud antud empiirilises uurimuses ainestikuks teistes

alternatiivsetes platvormides toimuvaid allkirjakogumisi ja diskussiooni nende ümber.

4.2 Juhtumiülene standardiseeritud kontentanalüüs

Järgneva töö peamiseks meetodiks meedia sisu ja prioriteetide leidmiseks on

peamiselt kvantitatiivne kontentanalüüs, mis võimaldab meil teha kokkuvõtteid petitsiooni

poolte ning teemade kajastamise üldistatud sisust ja selle rohkusest. Bernard Berelson, üks

kontentanalüüsi suurkujusid, võttis lähenemise kokku järgnevalt: uurimistehnika

kommunikatsiooni manifestse sisu objektiivseks, süstemaatiliseks ja kvantitatiivseks

kirjeldamiseks (Berelson, 1952, lk 55). Seeläbi saame täheldada tekstiosiste esinemist- seda

on täheldatud ka ühena kontentanalüüsi nõrkustest- analüüs toimub uurija enda seatud

kriteeriumite piires. Ent saab tuua ka selgeid järeldusi ja kontentanalüüsi tugevuseks on selle

võrdluspunkt, kas teises ajavahemikus või teise tekstikogumi raames. Sihtsõnade ja fraaside

kodeerimisskeemid koostatakse a priori ja tulemusi analüüsitakse tuletatud statistiliste

protseduuride abil /…/ Eesmärk on välja selgitada trendid ja erinevused kasutamise

sageduses, mitte autorite varjatud kavatsuses või tähendustes (Roessger, 2017, lk 214). Kuna

kontentanalüüsi tulemusel määratakse huvipakkuvate tekstiomaduste absoluutne ja suhteline
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esinemissagedus, võimaldab meetod erinevaid tekstikogumeid (nt meediakanaleid) täpsetel

alustel võrrelda (Kalmus, 2015).

Eksplitsiitse sisu analüüs, mida kontentanalüüs võimaldab tõlgendada, annab sisu

teemade, argumentide ja tegelaste eristamise, pannes olukorra kvantitatiivsete näitajate

keelde. Agenda-setting tüüpi analüüsiks on see sobiv uurimislähenemine, mis annab

esindusliku ülevaate rahvaalgatus.ee platvormil toimuvate petitsioonide kajastamisest

meedias aastal 2020. Süstematiseeriv uurimislähenemine horisontaalselt läbi valimi seatud

kriteeriumitega tekstiallikatele annab põhjaliku aluse teha kokkuvõtteid, põhinedes

tulemustele trendidest ja nende kirjeldustest. Kuna kontentanalüüsi tulemusel määratakse

huvipakkuvate tekstiomaduste absoluutne ja suhteline esinemissagedus, võimaldab meetod

erinevaid tekstikogumeid (nt meediakanaleid) täpsetel alustel võrrelda (Kalmus, 2015).

Selline analüüsiosiste defineerimine läbi kategooriate annab võimaluse teistel ajavahemikel

korrata uurimust. Kujundlikumalt võib öelda, et kontentanalüüs annab tulemuseks

tekstimassiivide aerofoto ehk üldplaani – ülevaate tekstiliste nähtuste esinemisest ja

muutumisest makrotasandil (Kalmus, 2015).

Kontentanalüüsi läbiviimiseks kasutati programmi MAXQDA, et lihtsustada suure
andmemahu läbitöötamist ning tulemuste kodeerimist.

4.3 Kodeerimise põhimõtted

Süstemaatilise lugemise võtmeks on tekstist otsitavatesse kategooriatesse ja nende

alamkategooriatesse paikneva info täheldamine. Kontentanalüüsi läbiviimiseks kasutati

kodeerimisjuhendit (vt. LISA 1), mida täiustati kodeerimise praktika käigus. Analüüsiühik

peaks olema uurimuse eesmärkidest lähtuv tekstiühik, milles esinevaid nähtusi soovitakse

tuvastada või mõõta (Kalmus, 2015). Seega ühtivad järgnevalt kirjeldatud teksti

hindamisprintsiibid antud töös eelnevalt piiritletud sihtidest ning kategooriad püüdlevad

tähenduslikku eristumist. Nenditud on küll vajadust rohkemateks siltideks andmete

kodeerimisel, kuid samaaegselt ka justkui tühiste sildigruppide loomist, mis uuringu

seisukohalt mingit rolli ei mängi. Kontentanalüüsi suuremad kategooriad olid teksti

üldtunnused; autor ja osapooled; tonaalsus ehk loos esinev üldine hinnang nähtusele.

Kodeerimisjuhendi koostamine ehk analüüsiühikute ja analüüsikategooriate

määratlemisel lähtuti esmalt üldtunnustest nagu avaldamise aeg, väljaanne ning selle rubriik

ja tekstiühiku žanr. Loo vormide osas eristatakse a) kirjeldavat uudist, b) arvamuslugu, c)

portreelugu, d) intervjuu, e) juhtkiri, f) muu. Lisaks seda, kas uudis on keskselt ümber
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petitsiooni või seda mainitakse vaid põgusalt. See kategooria annab materjali trendidest, mis

kirjeldavad, millistes väljaannetes, millises vormis ning kui suures osas toimub arutelu

petitsioonide kohta meedias.

Teine analüüsikategooria on autori ja käsitletud osapoolte roll, seda kitsamalt ameti ja

esindatava grupina. See analüüsikategooria annab aluse teha järeldusi kõneisikutest antud

teemade kajastamisel. Rolli mängivad ka tsiteeritud allikad tekstisiseselt, kellele omakorda

viidatakse. Siin saab alakategoriseerida a) ajakirjanik/toimetaja/reporter, b)

koalitsioonipoliitik, c) opositsioonipoliitik, d) huvigrupi esindaja e) teadlane/ekspert f) muu.

Antud nimekiri sai kohaldatud uurimisprotsessi käigus.

Kolmandaks võtab kodeerimisjuhend vaatluse alla üldise fooni: kas kirjutis väljendab

petitsiooni poolt olemist (üleskutse, omab viidet petitsioonile, omab mitte tasakaalustatud

kajastust seisukohtadest) või oponeerivat hoiakut petitsioonile ehk ka teemale üldisemalt

viitega petitsioonile, kolmas kategooria, arvestades tonaalsust, on neutraalne (eeldusel pigem

kirjeldav ning võrdselt kõiki osapooli kajastav, ilma emotsionaalse hinnanguta) ning neljas

vastuoluline- see tähendab, et artiklis on kirjutaja enda seisukoht, eristub selgelt, tekstikehaga

erineb põhisõnum sissejuhatuses või lõppsõnas. Arvestatakse kesksete intervjueeritavate või

viidatud allikate seisukohtadega ning ülejäänud osapoolte kajastamisega ning pealkirja

meelsusega. Selles grupis on suurim oht autoripoolsele subjektiivsusele, ent valdavalt on

teema käsitlemine polariseeritud, seega juhindub alakategoriseerimises üldistavatest

tunnustest.

4.4 Uurimisküsimused

Antud uurimustöö otsib vastust küsimusele milline on platvormi rahvaalgatus.ee

petitsioonide kajastamine Eesti massimeedias? Küsimusele vastamiseks püsitab uurimustöö

järgmised küsimused:

1.1. Kuivõrd ja kuidas toimus teadlikkuse tõstmine teema kohta?

1.2. Kuivõrd ja kuidas toimus suurendatud silmatorkavus?

1.3. Kuivõrd ja kuidas toimus agenda siseselt prioriteetide muutmine?
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5. TULEMUSED

5. 1 Teadlikkuse tõstmine

Meediakajastus üldiselt

Aastal 2020 vahemikul 01.01.2020-31.12.2020 vaadeldud kümnes Eesti meediaväljaandes

ilmus petitsiooniplatvormi rahvaalgatus.ee ja sellel toimunud petitsioone kajastavaid artikleid

kokku 82.

Joonis 2. Meediaartiklite arv väljaande kohta

Üksikartiklite esinevus oli allikate lõikes erinev, olukorda näitlikustab joonis 2.

ülalpool. Enim meediaartikleid oli päevalehtedest suurimas väljaandes Postimees- 29 artiklit,

suurimas meediaportaalis Delfi 19 artiklit ning ajalehes Eesti Päevaleht 12

petitsiooniteemalist artiklit. Esimesed kolm ületasid väljaande kohta artiklite keskmise.

Vaadeldud maakonnalehtedest kajastasid kriteeriumitesse sobivaid artikleid väljaannetest

Sakala ning Tartu Postimees- ühendatud nimetaja all märgivad need keskmist allkirjade arvu

väljaande kohta. Sellest allapoole jäi nädalaleht Äripäev, kus oli petitsiooniplatvormi ja

toimuvat diskussiooni kajastatud kahes artiklis ning Elu24, millest vastas kriteeriumitele vaid

1 artikkel.

Välja jäid artiklid, mis käsitlesid teistel platvormidel toimuvat, välismaiseid

petitsiooniplatvorme, ajapiirangusse mittesobivaid petitsioone ja ka artikleid, mis käsitlesid

rahvaalgatust tähenduses referendum või rahvahääletus, nimelt antud poliitiline debatt antud

institutsiooni vajadusest jäi valitud ajaperioodi sisse.
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Viitamine petitsioonidele

70% meediaartiklites, mis otseselt nimetasid platvormi rahvaalgatus.ee või sellel

platvormil toimuvaid petisioone, olid need keskseks teemaks. Vaid põgusalt mainimise

osakaal on ka arvestatav, sest tihtilugu on tegemist pikaajalisemate poliitiliste debattidega,

kus petitsioon on üheks sümptomiks suurematele probleemile. Esinemissagedused on näha

allpool joonises 3.

Joonis 3. Artiklid petitsiooni fookuses a) mainitud möödaminnes, b) artikli keskmes & kas

omab linki petitsioonile või mitte.

Olulisim antud võrdluses on tõsiasi, et üle veerandi ehk 26.8% kordadest petitsioonide

kajastamisse oli kaasatud aktiivne link petitsiooni allkirjastamiseks. Valimi 82st artiklist

esines aktiivse allkirjade kogumise faasis link petitsioonile 22 korral. Teatud juhtumitel

viidatakse veebileheküljele, et auditoorium saaks ‘tutvuda’, ent väljendatakse ka võimalust, et

‘anda häält’, ‘allkirjastada’, ‘toetada’ ja ka ‘toetust avaldada’.

Tagasivaatavalt ehk siis kui allkirjade kogumise aeg oli möödunud, viidati ametlikule

rahvaalgatuse lehele vaid kahel korral. Enamikel juhtudel ei kaasatud artiklitega

allkirjastamise veebilehte (vaata Joonis 3).
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5. 2 Suurendatud silmatorkavus

Kajastatud teemakohased petitsioonid

Valim, mis koosnes 82 artiklist, mis kajastasid kokku üheksateistkümmet petitsiooni.

Tabelis eristub selgesti petitsioon nimega “Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks”, mis

leidis kajastamist 33 artiklis (vt. tabel 2). Pea veerand kogu uudiskajastusest käis

perekonnaseadust käsitleva petitsiooni ümber, mis eristub kajastustes selgelt ülejäänud

tulemustest. See oli selle platvormi ning ülejäänute, Eestis samal põhimõttel toimivate

platvormide seas suurima digiallkirjade arvuga. Tegemist oli väga laia, väärtuspõhise

küsimusega ühiskonnas, mis lisas uudisväärtust. Uurimisprobleemi püstitades antud debatt

veel alanud ei olnud, ent ajaliselt korrelleerus teema vastupidiste arengutendentsidega sel ajal

valitsenud koalitsioonis.

Diagrammi ülaosas ning seega üle keskmise meediakajastustega järgneb rahvaalgatus

"AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks".

Kajastatuselt järgneb “Rahvaalgatus Jaak Joala monumendi praegusel kujul loomise

peatamiseks”. Antud tulemustest on viimane suunatud mitte riigikogule, vaid kohalikule

omavalitsusele, seega ei päde 1000 allkirja piir, oluline on, et oleks esindatud vähemalt 1%

selle omavalitsuse hääleõiguslikest elanikest. See oli üks viiest rahvaalgatusest, mis kohalike

omavalitsuste suunal rahvaalgatus.ee platvormil 2020. aastal algatati.

Tabel 2. Kajastatud petitsioonid kajastuste ja allkirjade arvu läbi

Artiklid Allkirjad Petitsiooni pealkiri (sic!) Autor

33 35805 Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks Erakond Eestimaa Rohelised

10 7191 “AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja
sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks"

MTÜ Loomapäästegrupp; MTÜ
Eestimaa Loomakaitse Liit, Heiki Valner

7 940
Rahvaalgatus Jaak Joala monumendi praegusel
kujul loomise peatamiseks Viljandi linnale Kristina Libe

4 1031 Õlitehase ehitusloa peatamine Laura Kuusk

3 Ilutulestik ilma ohvriteta!
Erakond Eestimaa Rohelised (riigikogus
2020)

3 1272
Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas
lageraied peaksid Eestis olema keelatud? Erakond Eestimaa Rohelised

3
1401//488

2

PEATAME 5G! // Seisame Elu eest: nõuame 5G
ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi
uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt

MTÜ Kogukonna Hüvanguks, Mait
Lillemäe// Helen Star Cave
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3 2246 Seadustame Eestis eutanaasia Erakond Eestimaa Rohelised

3 1898
Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute
rahastamise asjus Mari Sarv

2 15413 Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele Erakond Eestimaa Rohelised

2 1500
Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse
korrastamine

Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu,
Andi Hektor

2 1005 Anname koolikogukonnale suuremad õigused Kristina Kallas; Eesti 200

2 10188
Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta
tavaelu juurde! Mariann Joonas-Tõnumaa

1 Karusloomafarmide keelustamine Eestis
MTÜ Nähtamatud Loomad (riigikogus
2020)

1 217 Rongiühendus kõigile mandri maakonnakeskustele Triin Tammert

1 1283
Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema
palgaga hakkama Eesti Tulevikuerakond, Vahur Kollom

1 1558 Nõuame valitsuselt seaduse 165 SE* tühistamist Peeter Proos

1
Mahetoodete hinda on vaja langetada! Soovime
tunnustatud mahetoidule 9% käibemaksumäära!

Aleksander Laane, Erakond Eestimaa
Rohelised (riigikogus 2020)

Suure osa tulemustest moodustasid petitsiooniplatvormide nimetamisel meedias

rahvaalgatused, millel on üks kuni kolm kajastust. See madaldab meediakajastuste arvu

keskmiselt veidi üle neljale artiklile petitsiooni kohta. Neli kajastust oli petitsioonil, milles

pöörduti Eesti Vabariigi valitsuse poole palvega peatada uue Enefit282 õlitehase ehitusluba ja

riigipoolne toetus selle ehitamisele. Kolmel juhul valimist oli tegemist rahvaalgatustega, mis

olid aastal 2020. riigikogus menetlemisel ja said seejärel tagasiside, mis kannustas

meediakajastust, nendeks olid “Karusloomafarmide keelustamine Eestis”, petitsioon

mahetoidu käibemaksu alandamise jaoks 9%le ning “Ilutulestik ilma ohvriteta!”.

Üldistes tulemustes saab näha kajastatud petitsioonide puhul, et seitsmel juhul

üheksateistkümnest on tegemist opositsioonipartei otsese algatusega. Esindatud on

Tulevikuerakond, erakond Eesti 200 ning Erakond Eestimaa Rohelised. Mõnel juhul on need

esitatud eraisiku nime alt, kuid esitaja on olnud parteijuhi rollis. Läbi Äriregistri

teabesüsteemi tehti kindlaks, et teistel eraisikutel pole parteilist kuuluvust. Petitsioonidest

kuus olid algatanud eraisikud, peale erakondlike algatuste on kõik ülejäänud vastava

temaatikaga vabaühenduste loodud.

Tasub ka mainida, et 5G teemal oli kaks petitsiooni, mis sobitusid valimisse aga kuna

ei olnud võimalik teemat puudutavatest artiklitest otse tuletada, kummale viidatakse, loeme

tabelis 18 erineva temaatikaga petitsiooni, mis kajastasid 19 erinevat meediartiklit.
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Allkirjad suhtes meediakajastustega

Tähelepanuväärne on fakt, et üheksateistkümnest petitsioonist, mis on kajastatud Eesti

meediaväljaannetes, pole vaid üks rahvaalgatus kokku saanud vajalikku allkirjade arvu-

petitsioon “Rongiühendus kõigile mandri maakonnakeskustele”. Petitsiooni kajastati vaid

ühel korral Maalehes. See on märkimisväärne, sest kokku oli neid aastal 2020.

allkirjastatavatest 20, ülejäänuid ei kajastatud kordagi otsese viitega petitsioonidele või

petitsiooniplatvormile.

Esimesel kohal kajastatuses on platvormi www.rahvaalgatus.ee enim allkirju saanud

petitsioon selle ajaloo jooksul- vastavalt 35805 digiallkirja. Meediakajastuselt teisel kohal

olnud petitsioon “AITAB!” kogus 7191 allkirja ning kolmas, enim meedias valimisse sobinud

petitsioon, “Rahvaalgatus Jaak Joala monumendi praegusel kujul loomise peatamiseks”,

kogus toetusallkirju 940. Viimase puhul toimus kogu kajastus Viljandi linnas ilmuvas

maakonnalehes “Sakala”, toetusallkirju koguti kohalikele omavalitsustele esitatava

petitsiooni jaoks piisav hulk.

Toetusallkirjade perspektiivist vaadatuna populaarsuselt teine aastal 2020. allkirju

kogunud rahvaalgatustest olid “Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele” 15413

allkirjaga ning kolmas “Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!”

10188 toetusallkirjaga. Need ei korrelleeru meediakajastuste osas artiklite esinemusarvult,

mõlemat kajastati tegelikkuses vaid kahe artikliga, mis otseselt mainisid petitsiooni. Ei saa

kõrvale jätta laiemat poliitilist arutelu teemade ümber ning ka sotsiaalmeedia mõju häälte

mobiliseerimisel.
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Varieeruvus väljaandeti

Joonis 4. Petitsioonide varieeruvus väljaannete lõikes.

Joonis 4. võtab kokku kahe eelneva punkti väärtused millest saab järeldada, et kõige

suurem mitmekesisus väljaandeti oli Postimehes. Postimehe rubriikides kajastati

üheksateistkümnest petitsioonist kahtteist, võrreldes teiste petitsioonidega ülekaalukalt enim

kajastati abieluvõrdsuse petitsiooni, lausa kolmeteistkümne meediaartikliga. Seega mahud

olid suurimad nii variatsiooniti kui ühe petitsiooni kajastuste arvu osas.

Teine, suurima koondarvuga petitsioonide kajastamisel, oli meediaväljaanne Delfi,

milles kokku on ilmunud sel teemal 19 artiklit. Valimist oli enim kajastatud hoopis

rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks, sel teemal

oli kokku üheksa artiklit kümnest, mis tulenes Delfi uudisteportaali “Lemmikloom”

sagedasest kajastusest, see Delfi all-uudisteportaal esindab ühe kitsa huvigrupi huve. Kokku

kajastas Delfi  platvorm vaid nelja erinevat petitsiooni.

Eesti Päevalehes oli petitsioonidest kajastatud üheksa artikliga abieluteemaline

petitsioon, kolme artikliga 5G tehnoloogia teemaline petitsioon ning ühe artikliga kõrgete

teenistujate palku puudutav rahvaalgatus.

Maakonnalehtedest käsitles ajaleht Sakala kaheksa artikliga kahte erinevat

rahvaalgatust, millest seitse käisid Jaak Joala kuju loomise peatamise ümber ning üks kajastas

Eestimaa Roheliste petitsiooni, millega taotleti lageraie küsimuses referendumi korraldamist.

Teine selline üksikkajastus maakonnalehtedest kuulus väljaandele Tartu Postimees, milles

kajastati Eesti teaduse ja Eesti  uuringute rahastamist.
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Õhtuleht kajastas kolme erinevat petitsiooni, 60% kajastustest olid teemal

abieluinstitutsiooni ümbermõtestamine, lisaks veel kõrghariduse rahastamine ning eutanaasia

legaliseerimine Eestis. Maalehes kirjutati petitsioonidest neljal korral ja iga kord erinevast

rahvaalgatusest: õlitehase vastasest petitsioonist, rongiliiklusest maakonnakeskuste ja

Tallinna vahel, perekonnaseaduse muutmisest ning karusloomafarmide peatamise

petitsioonist. Äripäevas kajastati vaid kahel korral abieluteemalist petitsiooni, portaal Elu24s

Eesti Uuringute rahastamist ning Eesti Ekspressis petitsiooni ühenduse Elu Marss

katuserahade äravõtmist.

Nagu mainitud, kuuluvad kõik väljaanded vaid kolme erinevasse kontserni, seega on

näha väljaannete siseselt teatavat teemade kaupa jagunemist, sest sisu jagatakse väljaannete

vahel ja on leitavad üksteise otsingumootorite kaudu.

5.3 Prioriteetide muutmine

Tekstitüübid

Joonis 5. allpool (lk 27) eristab kirjutised tüübi ning meelsuse osas. Kodeerimisel

eraldati meediaartiklid kuues erinevas kategoorias, kirjutamislaadi järgi saab eristada

positiivset, oponeerivat, neutraalset ja vastandlikku. Tasub mainida, et skaalal

positiivne-negatiivne vaadeldi tasakaalu osapoolte kajastamisel. Petitsiooniplatvormil

allkirjade kogumisel on teadlikkusel suur roll ja petitsiooni kohta info jagamine ning

oponeerivate arvamuste mittejagamine aitas see  informeeritusele kaasa.

Suurem osa artikleid (n=46) ilmus rubriigis uudised ning kajastas näitena:

a)petitsiooni sisu, b) kogutud häälte arvu, c) intervjueeritavad olid enamuses huvigrupi

liikmed ja väljendasid vaid nende vaateid ning seisukohti, d) omas ajakirjaniku hinnangulisi

kommentaare, e) omas viidet petitsioonile (vaadeldud allpool), ja f) muu. Autor nendib

teatavat ohtu subjektiivsusele, kuid tekstianalüüs viidi läbi mitmel korral, et täpsustada

tonaalsuse määratlust igas artiklis eraldi.
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Joonis 5. Meedia artiklitüübid meelestatuse järgi.

Esinemissageduselt tekstitüübiti esines viiendikul juhtudest meediakajastus

arvamusloona, mis oli enamikel juhtudel polariseeritud seisukohtadel ja enamjaolt võtsid

sõna petitsioonipooldajad. Sama tendents oli ka intervjuude ja portreelugude osas (vt. joonis

5). Oponeerivalt positsioonilt kirjutatakse abieluvõrdsuse rahvaalgatusest järgmiselt: a) idee

vastu (nt Helir-Valdor Seeder erakonnast Isamaa), b) vormi vastu (petitsioonid/referendumid

pole tee poliitilise ühisosa leidmiseks nt Kaja Kallas Reformierakonnast) ja c) õige-vale

skaala retoorika liiga radikaalne (nt sotsioloog Juhan Kivirähk) d) muu. Oponeerivat sisu

saab näiteks omistada 5G tehnoloogia ümber aset leidnud rahvaalgatuse kajastamisel ja

koroonameetmete vastase petitsiooni kajastamisel.

Vastuolulist sisu kohtas laiemate, pikaajalisemate poliitiliste protsesside kajastamisel

ja emotsionaalse sisuga petitsioonide kajastamisel, näiteks eutanaasia teemaline petitsioon.

Ka sisuliselt vastandlike seisukohavõttude kajastamisel, näiteks Sotsiaaldemokraatliku

Erakonna sisemisest vastandumisest hoiakutesabielupetitsiooni suhtes. Samuti mängis rolli

vastandlikus sisuloomes ajakirjaniku kirjutamislaad, milles artikli alguslõik võis kajastada

petitsiooni positiivselt ja lõppsõna negatiivselt või sisaldas artikkel ajalehe varasemaid

seisukohti, mis teksti ja/või intervjueeritavatega kokku ei sobinud. Neutraalsed

meediaartiklid, mis kaardistasid olukorda ja probleemkohti, olid sisult neutraalsemad- vähem

emotsionaalsemad ja kaasasid mitmeid erinevaid vaateid petitsioonile ja olukorrale laiemalt.

Ka ei võtnud ajakirjanik ise seisukohti ning lood olid kirjeldavamad.
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Artiklite autorid

Valdav enamus tekstide autoritest olid väljaannete ajakirjanikud, toimetajad või

reporterid (vt. tabel 3), mis ei ole otseselt üllatav, sest väljaanded on keskendunud

uudismeediale. 27 korral 65st polnud toimetus autori nime pidanud vajalikuks täpsustada,

kuna on teada, et anonüümselt kirjutatakse toimetusesiseselt, siis paigutusid need

meediaartiklid antud alamkategooriatesse. Tabel 3. näitab ka kokkuvõtteks autorite tausta

osas järgnevat- opositsioonipoliitikud moodustasid pea viiendiku osapooltest.

Opositsioonipoliitikutena võeti arvesse kõiki antud hetkel valitsusse mittekuuluvaid erakondi.

Opositsioonipoliitikuid kajastavatest artiklitest valdav enamik olid kirjutatud kas intervjuu

või arvamusloo vormis, koalitsioonipoliitikutest sõnavõtjad tegid seda samal moel, enamasti

kas persooni või arvamusloo vormis ja seda kokku kahel korral. Osa artiklitest (n=6) on ka

huvigrupi esindajate sulest. Autorid, nende elukutse või grupikuuluvuse kohaselt vastavad

proportsionaalselt suures osas rahvaalgatuse algatajate taustaga. Viiel korral võeti sõna

teemade kohta kas eksperdina või teadlasena, analüüsides laiemat olukorda. Selles valikus

väärtuse “muu” alla läheb artikkel, kus autor esines “linnakodaniku” tiitli all.

Tuleb siinkohal lisaks märkida, et autorite koguarv n=96 on suurem kui artiklite arv n=82,

vahe tekib intervjuudest ja persoonilugudest meediaväljaannetes, kus sisu poolest oli paslik

mainida nii keskset intervjueeritavat kui intervjueerijat.

Tabel 3. Valimi moodustanud artiklite autorite taust.

Ajakirjanik / toimetaja / reporter 65

Opositsioonipoliitik 17

Huvigrupi esindaja 6

Teadlane / ekspert 5

Koalitsioonipoliitik 2

Muu 1
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6. JÄRELDUSED

Demokraatia, kui valitsemiskorra huvides, on osalemise mehhanismide

integreerimine. Platvorm rahvaalgatus.ee on vaid viis aastat vana, kuid viimaste aastate

petitsioonide hüppeline kasv allkirjade osas tähendab toetusmäära kasvu kodanike poolt.

Seda, et noorem generatsioon pooldab alternatiivseid poliitosaluse meetmeid ja et üha

rohkem inimesi kasutab petitsioonikeskkondi, annab alust eeldada, et piisava aja möödudes,

generatsioonide vahetusega kinnistub see tööriistana poliitikas osalemisel. Poliitilises

suhtluses kooskõlastatud tegevusena suurendab see ühiskonna tõhusust, tõstes selle

legitiimsust vahendina, omaks see ressurssi otsuste alusena valitsustasandil. Poliitiline osalus

laiemalt kultiveerib usaldust, ehitab tugeva suhte riigi ja kodanike vahel. Demokraatia kriisi

teguriteks on nimetatud kodanike madalat rahulolu poliitika, valitsuse ja poliitikute vastu -

petitsioonid saavad olla väljundiks ühendada seisukoht, väljendada sellega rahulolematust ja

suunata seeläbi riik vajalikele muutustele.

Agenda-setting teooria kohaselt saab analüüsi põhjal tuletada, et läbi mittevõrdse

adresseerimise meedias, on potentsiaali vaadete kujunemisel ja seega toetajate saamise osas

petitsioonidele. Tasub mainida, et kuigi osa petitsioonidest on regionaalsed või kitsa

võimaliku huvigrupiga, jagub ka laiema temaatikaga, regulatsioonide või korralduste suunal

rahvaalgatusi, millel on potentsiaali osa saada poolehoidjate suuremast toetusest. Kuigi

uurimistöö ei tegelenud konkreetselt kausaalsuse printsiibiga kajastuse ja häälte arvu osas,

saab siiski üldistada, et enamus kajastatud rahvaalgatustest said vajaliku allkirjade arvu nende

petitsioonide edastamiseks valitsusasutustele.

Teadlikkuse tõstmine toimus eesti meedias väljaannete lõikes rahvaalgatuste

kajastamisel väga erinevalt. Valimisse sobinud 82 artiklist enim meediakajastusi toimus

väljaandes Postimees (n=29) ning e-väljaandes Delfi.ee (n=19). Kuna üle pooltes vaadeldud

allikates oli vaid kuni viis kajastust, mängivad need väljaanded teadlikkuse tõstmisel suurt

rolli. Kuigi otseviiteid petitsioonidele ‘toetamiseks’, ‘tutvumuseks’ või ‘allkirjastamiseks’ on

pigem vähe, saab seda lugeda siiski otseteeks, lihtsustades oluliselt potentsiaalsete

allkirjastajate petitsioonideni jõudmist.

Suurendatud silmatorkavuse kohalt vaadelduna toimus ebavõrdne varieeruvus. Eesti

suurimatest väljaannetest oli sarnaselt suurim varieeruvus päevalehes Postimees (n=11) ning

ülejäänud väljaanded kajastasid vaid kuni nelja erinevat petitsiooni. Seeläbi saab eeldada

teiste väljaannete puhul tugevamat jõudu rõhuasetustes. Kuna valim moodustus vaid kolmest

kontsernist, siis on sama sisu kontsernisiseselt ligipääsetav ka teistest kõrvalväljaannetest, nii
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andis see eeldatavalt teatava erisuse kajastatavate petitsioonide osas. Selle eelduse

mittearvestamisel edastati lugejale pigem väikest osa petitsioonidest, mida saab lugeda

prioriteetide kujundamiseks. Eesti meedias toimus 2020. aastal rahvaalgatuste kajastamine

otseviitega petitsioonidele veidi üle veerandil juhtudest, mida saab näha otsese vahendina

ligipääsetavuse soosimisel.

2020. aasta kogu petitsioonide lõikes on kajastatus vähene. Valimi lõikes kajastati

kokku üheksateistkümmet petitsiooni otseviitega rahvaalgatusele sellel perioodil

allkirjastamisel olnud 54st rahvaalgatusest.

Märgatav on kajastatud artiklite ning allkirjade lävendi ületanud petitsioonide seos.

Aastal 2020. allkirjastatavatest petitsioonidest olid koos otsese viitega rahvaalgatusele

kajastusi meedias 16, millest 15 sai piisava arvu allkirju nende edastamiseks vastavasse

valitsusasutusse. Aastal 2020 meediasse jõudnud petitsioonid, välja arvatud “Rongiühendus

kõigile mandri maakonnakeskustele”, jõudsid kõik vajaliku allkirjade arvuni. Piisava

allkirjade arvuga jõudis riigikokku või kohalikku omavalitsusse 20 petitsiooni ja vaid üks

petitsioon, mille kajastamine toimus meediaartikli kaudu ja mis oli otsese viitega

petitsioonile, kogus vähem kui 1000 allkirja miinimumi. Enamuse kajastatud rahvaalgatuste

käsitlusi oli meedias prioriteetide muutmise seisukohalt nende sisu osas soosiv. Pea

kuuekümnel protsendil väljaannete sisust mängisid väljaannete kajastused positiivset rolli

teadlikkuse tõstmisel, mis tähendab, et olukorra kajastamisel ei olnud proportsionaalset

vastuargumenti selle petitsiooni sisule. Kajastusi oli nii uudiste, arvamuslugude, intervjuude

ja ka portreelugudena. Kuna petitsioonid on avalikud ja kergesti jagatavad, siis on oluline

huvigrupi ühendamiseks haare, mida kajastus pakub. Meelestatust uudislugudes nägi antud

uurimustöö positiivsena ehk informatsiooni jagamisel soodustavana- kajastati arenguid

esitamise, häälte kogumise, häälte senise arvukuse jm osas, või kui kajastatud osapooled ja

intervjueeritavad olid põhiliselt antud rahvaalgatuse huvigrupi meelsed, otsesed algatajad või

kõneisikud.

Agenda-setting teooriale tuginedes saab järeldada, et ka üksikpetitsioonide

kajastusega saab rahvaalgatus.ee platvormi üldise kajastamisega suurendada selle rolli

kodanike silmis. Laiemal tasandil saab platvormi kajastust näha selle prioriteetsuse

tõstmisena. Eeldusel, et igasugune kajastus, seda nii allkirjade kogumise algfaasis ja ka

üldisemalt, on rahvaalgatusele oluline, meedias toimuvat saab lugeda panuseks, mis toetab

platvormi kodanikuühiskonna tööriistana. Kuna peamiselt olid kajastused sisult

informatiivsed, siis saab nimetada meedia rolli petitsioonide huvigruppideni viimisel ja

üldsuse harimisel probleemkohtade suhtes. Nagu osalusdemokraatia teooria käsitluses on
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viidatud, nenditakse, et vajatakse kodanikuosalust nii palju kui võimalik ning et saadav kasu

on mõlemapoolne. Petitsioon on ajalooliselt vana institutsioon, nüüdseks ka levinuim ja

populaarseim. Läbi arenduse ja kaasajastamise peab ta vastama laiematele tendentsidele

ühiskonnas, oluline on meedia  roll diskussiooni laiendamisel.

Praegune uurimus ei keskendunud mõjule, sest määrav mõju on ka teistel teadlikkuse

tõstmise platvormidel, näiteks sotsiaalmeedial. Tihti on tegemist laiemate poliitiliste

protsessidega, mida ühe petitsiooni lõikes on raske eristada, siiski saab järeldada petitsiooni

ja meediakajastuse jõudu seisukohtade kujundamisel ühiskonnas. Nii meedia kui platvorm

rahvaalgatus.ee on osa diskussioonist ja pakuvad kodanikuühiskonnale tööriista avaliku

arvamuse kujundamiseks ja seeläbi sotsiaalse ressursi mobiliseerimiseks.
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7. KOKKUVÕTE

Antud bakalaureusetöö vaatles e-platvormi rahvaalgatus.ee kajastust Eesti meedias

aastal 2020. Vahemikul 01.01-31.12.2020 kajastatud petitsioonide analüüs järeldab, et 54st

antud aastal allkirjastamisel olnud petitsioonist kajastati kuutteistkümmet, millest omakorda

15 sai vajaliku arvu allkirju, et pääseda menetlemisele Riigikogus või vastavas omavalitsuses.

Petitsioonide kogunumber aastal 2020, mille toetusallkirjade arv, mis ületas piisava lävendi,

oli 25. Kajastustest ca veerandil oli juures link vastavale petitsioonile, mida saab lugeda

otseteeks, lihtsustades oluliselt potentsiaalsete allkirjastajate petitsioonideni jõudmist.

Enamus meediakajastustest, mis viitasid petitsioonidele, olid informatiivsuse seisukohalt

pigem petitsiooni kohta positiivse kallutatusega. Meediakajastus aitab konsolideerida

huvigruppe ja luua dialoogi laiemate poliitiliste küsimuste osas, aidates kodanikel pooli

valida. Teatavat rolli omab selle vähene kulu, vähene risk ja vähene faktiline

võimtööriistana alt-üles suhtlemisel. Petitsioone saab tajuda ühepoolse arvamusavaldusena,

on seal siiski ruumi laiemaks diskussiooniks, mis genereerib sotsiaalset ressurssi, milles suur

roll on meedial.

Agenda-setting teooria kohaselt on varem tõestatud, et meediamaastik loob läbi kajastuste

avalikkuse prioriteedid. Fakt, et enamus kajastatud petitsioonidest jõudsid vajalike allkirjade

arvuni, kinnitab agenda-setting teooriat. Samal ajal puudub korrelatsioon enim allkirju

saanud petitsioonidel kajastuste suhtarvuga. Sellel puhul ei saa kõrvale jätta osalt antud

teemade laiemat ümbritsevat poliitilist diskussiooni, muid poliitilisi sündmusi, sotsiaalmeedia

jõudu huvigruppide mobiliseerimisel ja petitsioonide laiemat levikut läbi muude kanalite.

Petitsioonide sisu poolest on mõne petitsiooni huvigrupp väga lai, samuti ei ei jõua kõik

petitsioonid vajalike toetusallkirjade arvuni. Meedia on hädatarvilik vahend, kuid

kodanikuühiskonnal võib puudu jääda ressursist, kogemusest ning võimekusest

poolt-allkirjade kogumiseks kampaaniat korraldada. Petitsiooni jaoks on iga kajastus siiski

oluline, sest alampiir toetusallkirjade kogumisel on suhteliselt väike. Agenda-settingu teooria

kohaselt tõstab meedia käsitlevate teemade asjakohasust, kujundab lugejate prioriteete ja

teemasid, mida peetakse oluliseks. Aastal 2020. ei kajastatud meedias petitsioone võrdsetel

alustel, seega saab näha läbi agenda-setting teooria selles jõudu kodanike prioriteetide ja

vaadete kujundamisel. Valitsemises otsuste tegemisel on samuti nenditud nende olulisust

poliitiliste otsuste alusena. Seega on demokraatia kriisi tendentsi juures on oluline antud

osalemise vahendi protsesside kajastamine.
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