Projekt Vaalipooli – Valpoolen – Election Pool
Justiitsministeeriumis oli ajavahemikul 01.12.2020–30.11.2021 töös Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmist (Rights, Equality and Citizenship) rahastatav projekt
Vaalipooli (ee Valimispuul), mille eesmärk oli toetada valimisteks valmisolekut ja ametkondlikku
koostööd. Projekti eesmärk oli edendada ametiasutuste omavahelist koostööd ja koostööd sotsiaalmeediaga, et võtta meetmeid valimistesse sekkumise vastu ja parendada valimisteks valmisolekut. Vaalipooli projekt oli seotud riikliku demokraatiaprogrammiga 2025 ja põhines justiitsministeeriumi 2018.–2019. a koolitusprojektil, mis tõstis teadlikkust valimistesse sekkumisest.

Valimisametnike tööd toetav veebiplatvorm
Vaalipooli projekti käigus selgitati laiemalt välja eri tasandite ametnikud ja osalised, kes on seotud
valimiste korraldamise ja valimisteks valmisolekuga. Neile saadeti küsitlus, milles muu hulgas
uuriti, missugused vahendid on eri osalejate kasutuses valimisi korraldades, samuti seda, kas valimiste korraldamisel ja nendeks valmisolekul on ilmnenud teabevajadust, mille jaoks oleks tarvis
lisatuge. Küsitluse tulemusi kasutati valimisametnike töö toetamiseks loodud Vaalipooli veebiplatvormi andmesisu kavandamisel. Platvorm asub veebisaidil vaalit.fi (soome ja rootsi keeles).

Väljaõpe
Vabad ja õiglased valimised on iga toimiva demokraatia nurgakivi. Hästi toimiv ametiasutuste
vaheline koostöö on kesksel kohal valimistesse
sekkumise ärahoidmisel. Vaalipooli projekt on
toetanud valimisteks valmisoleku koostöörühma, mis muu hulgas jälgib valimistesse sekkumise ja valimiste turvalisusega seotud rahvusvahelist arutelu ja arengusuundi. Ühe osana
Vaalipooli projektist koolitati koostöörühma liikmeid ja poliitilisi parteisid valimistesse sekkumise ja selleks valmisoleku teemal.

Koostöö teiste ELi liikmesriikidega
Liikmesriikide vastastikku õppimine ja dialoog toetavad eri meetmete ja lähenemisviiside kasutamist vabade ja õiglaste valimiste edendamisel. Vaalipooli projekti käigus korraldati valimisteks
valmisoleku koostöörühmale viis veebikohtumist Rootsi, Leedu, Madalmaade, Iirimaa ja Horvaatia
valimisvõrgustike ja -ametnikega. Kohtumiste eesmärk oli õppida teiste liikmesriikide valimisteks
valmisolekust ja ametkondlikust koostööst ning jagada parimaid kogemusi valimisteks valmisoleku töö kohta.

Arutelu sotsiaalmeediaplatvormidega
Vaalipooli projektis tõsteti esile ka sotsiaalmeediaplatvormide olulisust valimisteks valmisolekul ja valimistesse sekkumise ärahoidmisel.
Seda tööd koordineeriti eelkõige valimisteks
valmisoleku koostöörühma raames. Projekti
käigus korraldati arutelu väikese keelepiirkonnaga ELi liikmesriikide ja sotsiaalmeediaplatvormide vahel. Seminaril arutati eri liikmesriikide kogemusi valimistesse sekkumise
ärahoidmisel, samuti sotsiaalmeediaettevõtete
tegevust ja tavasid seoses valimistega.

Vaalipooli projekti peamised järeldused ja õppetunnid
• Arutlege, kooskõlastage, valmistuge: tõhus koostöö ja ametkondade vaheline sujuv teabevahetus on kogu valmisoleku alus.
• Vaadake ringi: rahvusvahelisel koostööl on otsustav roll, et tunda ära eri ilmingud ja olla nendeks valmis.
• Suurem teadlikkus ja kaasatus: vabad ja usaldusväärsed valimised on demokraatia tuum,
meie kõigi ühine kohustus on neid kaitsta.

Projekti rahastati Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja
kodakondsuse programmist (2014–2020).

Siinse väljaande sisu väljendab vaid autori seisukohti ja on ainuüksi tema
vastutada. Euroopa Komisjon ei vastuta siin sisalduva teabe kasutamise eest.

