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Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Loe, telli ja levita!
Hind 1 €

juuli 2016

Head monstrumi
kokkuvarisemist!
Rahva Ühtsuse Erakonna
avaldus „AITAB JUBA!”
Rahva Ühtsuse Erakond avaldab sügavat kaastunnet Prantsusmaa rahvale, keda rünnati riigi
tähtsamail päeval – rahvuspühal.
Mõistame teravalt hukka terrorirünnaku, mis on tegelikult kogu
Euroopa, kogu Lääne kultuuri
vastu. Islamisōda Euroopas vajab
reaalset reageeringut. Tänaste Euroopa suurriikide juhtide ja Euroo-

pa Komisjoni „avatud uste “ ja selle
protsessi pikaajalisi mõjusid eirav
poliitika on toonud taaskord sadu
ohvreid. „Aitab juba! Euroopal on
kaks võimalust, et tagada põlisrahva julgeolek ja kultuuriväärtuste
säilimine: islami kogukond peab
oluliselt vähenema Euroopast kiire
väljasaatmise kaudu või siis tuleb
Euroopa rahvastel asuda enese-

kaitsele teisel moel,“ ütles Kristiina
Ojuland, kes kannab Prantsuse Vabariigi kõrget, Võõrleegioni Komandöri ordenit. „Olen šokeeritud, kurb
ja vihane Euroopa liidrite peale, kes
ei hooli põlisrahva kaitsmisest, vaid
lasevad jätkuvalt uusi kurjategijaid
vabalt meie hulka märatsema,“ lisas
ta.
15. juuni 2016

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond:

riikides. Allahu Akbar hüüu saatel
põlisprantslasi tapnud Mohamedi-nimeline mees oli vormiliselt
prantslane, sisuliselt aga Tuneesia
päritolu islamist. On väga tähelepanuväärne, et terroristil oli Prantsuse ja Tuneesia topeltkodakondsus.“
Erakonna juhatuse hinnangul ei ole
vaatamata rahvuskonservatiivide
hoiatustele kogu Euroopas pole
Lääne-Euroopa riikide silmakirjalikud valitsused võtnud midagi ette,
et peatada massimmigratsiooni ja
terroristide sisseimbumist Euroopa
kontinendile. „Piiride kaitsmise ja
smugeldajate poolt merele saadetud inimeste tagasiviimise asemel
Aafrikasse korjatakse nad Liibüa
rannikult üles ja tuuakse ise otse
Euroopasse. Islamiriik on kuulutanud Euroopale sõja, aga poliitkorrektsete dogmade küüsis olevad valitsused ei oska ega suuda sellele

kuidagi muud moodi reageerida,
kui oma inimeste kodanikevabadusi piirates. Sellest hoolimata toimuvad pidevalt uued terroriaktid ja
hukkuvad süütud inimesed. Küsime, kui kaua veel?“ Konservatiivse
Rahvaerakonna juhatuse teatel on
Euroopa Komisjon massimmigratsiooni resoluutse peatamise ja illegaalsete sisserännanute tagasi
saatmise asemel asunud liikmesriikidele peale suruma kava määrata
praktiliselt piiramatud immigrantide sundkvoodid kõikidele liikmesriikidele EL-i nn ühtse varjupaiga
süsteemi nime all. „Sellise kavaga
nõustumine Eesti valitsuse poolt
toob paratamatul Eestisse samasuguse verevalamise nagu näeme
Prantsusmaal.“

15. juuni 2016

Kas EKRE siseopositsioon valmistub
erakonnas võimu haarama?
Naasklit kotti ei peida. See tarkusetera meenus mulle siis, kui
juurdlesin selle üle, miks ikkagi ilmus ajalehe „Rahvuslik Teataja” 47.
numbris (juuni 2016) kirjutis, kus
Mart Helmet ja Kristiina Ojulandi

halvustati. Ah et miks mulle selline
võrdlus pähe tuli? Kohe seletan.
Esmalt aga natuke sellest halvustamisloost endast. Et oleks selgem
pilt, miks ja kuidas. Kirjatükk kannab pealkirja „Mart ootel hea ja

Juunis tehti ajalugu: pärnust pärit Peeter proos,
käis ära esimese eestlasena tänavusel bilderbergide kogunemisel dresdenis, loomulikult raudaia
meie poole peal.
loe lisaks: lk. 10

terroriakt Prantsusmaal näitab taaskord,
milline on avatud uste poliitika hind
kodanikele
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus avaldab kaastunnet
prantsuse rahvale ja mõistab resoluutselt hukka Nice’is toimunud
jõhkra ja argpüksliku terrorismiakti, mille käigus hukkus esialgsetel
andmetel 84 inimest, sealhulgas 10
last. Süütute ja kaitsetute inimeste tapmine Prantsuse rahvuspühal
näitab Euroopale sõja kuulutanud
radikaalse islami julmust, küünilisust ja vihkajalikkust. „Vigastatute
hulgas oli seekord ka Eesti kodanikke. Nice’is toimunu puudutab otseselt ka meie inimesi ja näitab halastamatult, et Lääne-Euroopa ei ole
enam turvaline,“ teatas Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus. „Kõigile terve mõistusega inimestele on
selge, et taolised terrorirünnakud
on võimalikud massilise islamikogukonna tekkimise tõttu Prantsusmaal ja teistes Lääne-Euroopa

Allikas: www.vanglaplaneet.ee

kurja tundmise puu all”. Silmas on
peetud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (lüh. EKRE) esimeest,
suursaadik Mart Helmet.
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