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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 € veebruar 2021

Lehenumber valmis koostöös Põliseestlaste
Rahvaerakonnaga

Head
iseseisvuspäeva!
Eestile tegi karuteene valitsuse vahetus
Soome otsus piir Eestiga uuesti
kinni panna on ühelt poolt raske
otsus, aga teiselt poolt mõistetav.
Kuigi seda välja ei öelda, on põhjuseks valitsuse vahetus Eestis. Miks?
Esiteks näitab peaministri tagasiastumine ja sellega seotud valitsuse
vahetumine ebastabiilsust. Ebastabiilses olukorras on kõik võimalik.
See tekitab hirmu. Pole teada, mis
on tulemus. Kas puhkevad rahutused ja inimesed viskavad maskid
eest? Kas valitsusse lisaks võetud
Reformierakond käitub nagu paarkümmend aastat tagasi? Tookord
ütles Reformierakonna sotsiaalminister Toomas Vilosius, et AIDSiga pole vaja Eestis võidelda, sest
haiged surevad ise maha. Pärast
seda sai Eestist kõige kiirema AIDSi haigestumisega riik maailmas.
Toonaste otsuste haavu lakutakse
siiamaani. Naiivne on arvata, et sellist ämbrit mujal maailmas ei mäletata. On arusaadav, et selline olukord kutsub üles ettevaatlikkusele.
Teiseks on seoses valitsuse vahe-

tusega tekkinud Eestis vaakum, kus
puudub vastutaja. Inimesed tajuvad seda. Isegi siis, kui uus valitsus
ametisse astub, on vastutus hajus.
Kõik alles loksub paika. Samalaadne olukord oli Leedus eelmise aasta lõpus enne parlamendi valimisi.
Siis oli seal sarnane võimuvaakum
ning nakatumiste arv elanike kohta
kerkis maailmas kõige kõrgemale.
See püsib kõrgel siiamaani.
Eesti olukord on väga plahvatusohtlik, kuna positiivsete testide
hulk kõigi testide hulgas on väga
kõrge – 10 protsendi ringis. Soomes
on see vaid paar protsenti. Kõrge
protsent tähendab seda, et tegelikkuses võib Eestis olla nakatumisi mitu korda rohkem kui näitavad
ametlikud numbrid. Eestis testitakse väga vähe inimesi, inimesi ei
julgustata testi tegema. Erinevalt
Soomest, kus utsitatakse inimesi
testi tegema juba kergete haigusnähtudega nagu nohu või köha.
Öeldakse, et kriisiolukorras ratsusid ei vahetata, kui pole just

äärmist hädavajadust. Eestis selgelt
äärmist häda ei olnud. Koroonakriisi võib võrrelda sõjaolukorraga.
Käimas on sõda, kaalul on riikide
julgeolek, majandused, rahvaste elu
ja surma küsimus. Eestis pani kindral riigi ja rahva jaoks otsustaval
hetkel lihtsalt ameti maha. Sarnaselt Talvesõja ajaga on Soome end
taas näidanud väga vapra võitlejana, seljatades ohtliku ja salakavala
vastase koroonaviiruse. Aga Eesti …
Pole lihtsalt sõnu.
Nagu on välja öeldud, põhjustas
valitsuse vahetuse Keskerakonna
soovimatus kooseluseaduse rahvahääletusega kaasa minna. Peaminister astus tagasi n-ö viimasel
tunnil enne hääletuse otsustamist
Riigikogus. See oli puhtalt ühe
väikse seltskonna jonn mitte anda
rahvale võimalust otsustamiseks.
Tagajärjed on valusad. See pole sugugi esimene selline juhtum Eesti
ajaloos.
Allikas: eestinen.fi
25. jaanuar 2021

Petserimaa Suveülikooli kandidaadid
Vabaharidusliku
ühenduse
Petserimaa Suveülikooli kandidaadid Jaan Poska medalile
HENN PÕLLUAAS on aastaid,
eriti viimasel kümnendil ja alates
Riigikokku valimisest 2015. aastal
pidevalt tegelnud Eesti ja Venemaa
vahel 1920. aastal sõlmitud Tartu
rahulepingu põhimõtete kõrgetasemelise ja autoriteetse selgitajana
ning selle väsimatu kaitsjana ajakirjanduses, raadios, televisioonis
ja Riigikogu kõnetoolis. Ka valmis
tal Tartu rahulepingu teemal 2010.
aastal põhjalik monograafia „EestiVene piirileping. Ära andmine või
äraandmine“. Kõik see on aidanud
kaasa Eesti diplomaatia suurkuju
Jaan Poska elutööna tuntud Tartu
rahulepingu sisu tundmaõppimisele ja väärtustamisele kodu- ja välismaal ning Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse hoidmisele.
OSVALD SASKO on Ingerimaa
eestlase ja Eesti Vabariigi kodani-

kuna pühendanud peaaegu kolmkümmend aastat oma elust Tartu rahulepingu põhimõtete eest
võitlemisele ja Eesti territoriaalse
terviklikkuse taastamisele. Ta on
tuntud kõnemehena koos teemakohaste lippude ja loosungitega
rahvuslikel üritustel Tartus raekoja platsil, rahumaja juures, ülikooli
aulas, Tallinnas Toompeal, Vabaduse väljakul, Rahvusraamatukogus ja kus iganes isamaalisi üritusi peetakse. Kodanikuna ei saa ta
rahumeeli pealt vaadata, kui Eesti
Vabariigi põhiseadust räigelt rikutakse ja valmistutakse nn. uue
piirilepinguga Venemaa Föderatsiooni poolt annekteeritud ja okupeeritud Eesti seaduslikke alasid
naaberriigile üle andma. Need alad
on enamus Petserimaast ja kogu
Eesti Ingerimaa. Tema veendumuse
kohaselt peaks sarnaselt Gruusia ja
Ukraina territoriaalse terviklikkuse
taastamist taotledes teha sama ka
Eestilt anastatud maa-aladega. Et

kodanikuühiskonna häält kõvemini
kuulda lasta, taastas ta 2016. aastal
Tartu Rahu Põlistamise Seltsi ja juhib seda esimehena. Selts tegeleb
pidevalt Tartu rahulepingu tutvustamise ja selle ajaloolise tähtsuse
selgitamisega. Seda on tehtud mitmel pool üle Eesti, sellistes paikades nagu Kivi-Vigala, Kolossova,
Kuremaa, Künnatüvä, Luhamaa,
Lüübnitsa, Obinitsa, Paide, Pilka,
Pärnu-Jaagupi, Tuhalaane, Värska
jm. Viimane suurem ürituste sari
oli seltsi poolt 2018. aasta lõpul ja
2019. aasta algul Lõuna- ja PõhjaEesti maakonnalinnades kuue ajaloopäeva korraldamine just sel teemal. Et olla oma tegevuses näitlik,
on selts tema eestvedamisel hankinud endale Petseri maakonna ja
Ingerimaa lipu ning annekteeritud
alade maakaardid.
Aldo Kals, Rein Koch, Priit Rajasaar, Rein Vanja
19.01.2021

VEEBRUARI RAHVUSLIK TEGU: HELLE KULLERKUPP ON VAPPER
JA TUBLI NAINE, EESTI PATRIOOT JA EKRE JUHATUSE LIIGE. KUI
SAARDE VALLA JUHID TÕMBASID VABADUSSAMBA KÕRVALE ÜLES
EUROOPA LIIDU LIPU, TEATAS TA: „ISEGI LIPUSEADUS EI OLE TEILE PÜHA! MAHA VÕTTA KOHE SEE VÕÕRAS ORJASTAV LIPP!“ MIS
EDASI SAI?
LOE LISAKS LK 3
Foto: rk2019.ekre.ee

LEHES
Einar Eiland: Poliitilisest kompromisside kunstist on saanud mahamahamüümise kunst
3. lk
Ekslusiivne: COVID-19, meditsiini- ja
õigusteaduste doktori Thomas E. Levy
artikli tõlge eesti keelde
8 lk
Terroritegusid panevad toime
võimud ise – 16. osa – Estonia
uputamine

10. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 25.- €,
pooleks aastaks 12.50 €, ilmub
kord kuus

