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EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU SEISUKOHT VALIMISEA LANGETAMISE OSAS

Vastu võetud: Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXI Üldkoosoleku otsusega KarksiNuias,
9.11.2014

Eesti Õpilasesinduste Liit on sõnastanud oma seisukoha valimisea langetamise 18. eluaastalt 16.
eluaastale osas
1.

Valimisea langetamine kohalikul tasandil:
Eesti Õpilasesinduste Liit toetab valimisea langetamist kohalikul tasandil.

Noortel peab olema õigus avaldada arvamust oma kodukoha käekäigu kohta. Nii mõtlevad nad
rohkem tulevikule, ühiskonnale ja rakendatavale poliitikale, mis mõjutab ka 1617 aastaseid,
kellel on selleks elueaks välja kujunenud oma seisukohad ja vaated. Valimisea langetamise
korral kujuneks noortel varasemas eas valimisharjumus.
2.

Valimisea langetamine riiklikul tasandil
Eesti Õpilasesinduste Liit ei toeta valimisea langetamist riiklikul tasandil
Kuni 18. eluaastani on noor vanema vastutuses, seepärast peab vanem arvestama nooruki

vajadusi ja arvamust häält andes, seega on ebavajalik alaealistele hääleõigus anda. Samuti ei

anna ühiskonnaõpetuse õppekava piisavat ülevaadet riiklike institutsioonide tööst ja demokraatia
toimimisest. Nii noortel puuduvad väljaarenenud poliitilised väärtushinnangud ja maailmavaade,
mistõttu on nad kergelt mõjutatavad ning ei oska teha sõltumatuid otsuseid. Kui valimisiga
langeks, tuleks ühiskonnaõpetuse õppekava läbida juba enne 9. klassi, liiga varases eas ei saa aga
niivõrd komplitseeritud teemat süvitsi õppida. Noor võib kergesti vastu võtta info, mis ei ole
erapooletu.
Parimad eeldused maailmavaate välja arenemiseks annab keskkooliharidus läbi laienenud
õppekavade ja mitmekülgsema õppemetoodika. Samuti on suureks ohukohaks valimisaktiivsuse
üldine langemine, kui noored on oma otsustes ebakindlad või lihtsalt passiivsed ja jätavad valima
minemata.
3.

Valimisea langetamine Euroopa tasandil
Eesti Õpilasesinduste Liit ei toeta valimisea langetamist Euroopa tasandil

Kuni 18. eluaastani on noor vanema vastutuses, seepärast peab vanem arvestama nooruki
vajadusi häält andes, seega on ebavajalik alaealistele hääleõigus anda. Euroopa institutsioonide
töö tuleb õppekavasse alles 12. klassis, mistõttu ei ole 16 või 17aastane noor kindlasti valmis
tegema taolist otsust. Nii noortel puuduvad väljaarenenud poliitilised väärtushinnangud ja
maailmavaade, seetõttu on nad kergelt mõjutatavad ning ei oska teha sõltumatuid otsuseid. Kui
valimisiga langeks, tuleks ühiskonnaõpetuse õppekava läbida juba enne 9. klassi, liiga varases
eas ei saa aga niivõrd komplitseeritud teemat süvitsi õppida. Noor võib kergesti vastu võtta info,
mis ei ole erapooletu.
Parimad eeldused maailmavaate välja arenemiseks annab keskkooliharidus läbi laienenud
õppekavade ja mitmekülgsema õppemetoodika.
Suureks ohukohaks on ka valimisaktiivsuse üldine langemine, kui noored on oma otsustes
ebakindlad või lihtsalt passiivsed ja jätavad valima minemata.

