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Kiri toimetusele:

Lugupeetud „Rahvusliku Teataja“ toimetus!
Lugesin Rahvusliku Teataja 77.
numbri esilehelt, et Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa tagakiusamine
prokuratuuri ja psühhiaatrite poolt
jätkub ning et R. Lauritsalt on uuesti vabadus võetud. Samuti kirjutati
seal psühhiaater Anu Järvest, kes
inimestele sunniviisiliselt raskeid
diagnoose paneb.
Mind on samuti kohtuasjade ja
psühhiaatritega taga kiusatud alates 1996.a, kui ma koos teise inimesega vaidlustasin tollase Tartu
maavanema Jaan Õunapuu tegevuse (ühe Elva Linnavalitsuse üksikakti üle järelvalve teostamisest
keeldumine) halduskohtus ning kahel korral Riigikohtus teda võitsin
(1996. ja 1997. a). Kahel korral sellepärast, et esimesel korral keeldus
Tartu Ringkonnakohus Riigikohtu
otsust täitmast ja Tartu maavanema tegevust õigusvastaseks tunnistamast. Teine inimene Aleksander
Põder ei elanud meie kohtuasja
võiduni Riigikohtus, sest vahetult
enne kassatsioonitähtaega tema ja
tema elukaaslane 21.04.1996 Elvas nende kodus tapeti öösel magamise pealt (lõigati nende kõrid
läbi). See topeltmõrv on seniajani lahendamata.
Mina üksinda koostasin kassatsioonkaebuse ja võitsin kohtuasja.
Selle haldusasja ajal oli käimas ka

kriminaalasi minu vastu erasüüdistusasjas, mille käigus veeti mind
psühhiaatrilisele ekspertiisile ja
ekspertiisiaktis kirjutati, et mul on
segatüüpi isiksusehäire, s.t ma olevat psühhopaat. Seda kriminaalasja
venitati 2001. aastani ja mult mõisteti välja rahatrahv 110 EEK ning
hiigelsuured kohtukulud, mida ma
lõpuks ikkagi ei maksnud, sest olin
lastega kodune paljulapseline ema
ja mu sissetulek ei võimaldanud
midagi kinni pidada.
Kui ma 2007. ja 2008.a pidin ajama kohtutes tsiviilasju (minu algatusel) töövaidlustes, siis tollane
Tartu Maakohtu kohtunik Kersti
Kerstna-Vaks (kes praegu on Tartu
Ringkonnakohtu esimees), määras
minu laimamiseks mulle jällegi ambulatoorse psühhiaatrilise ekspertiisi, mida viisid läbi psühhiaater
Anu Järv ja üks teine naispsühhiaater Tartu kesklinnas Tasku keskuses
mingis meditsiinikeskuses, kus ma
umbes tund aega nendega vestlesin. Ja kuigi sellel vestlusel küsiti lihtsalt minu elulugu viimastel
aastatel, siis kirjutasid need psühhiaatrid oma ekspertiisiaktis praktiliselt ümber 2000.a ekspertiisiakti
seda veidi täiendades, ja lõppjäreldus oli sama: mul olevat segatüüpi
isiksusehäire.
Läksin ise psühhiaatri vastuvõtu-

le Jaanson ja Lääne OÜ-sse Puusepa tänaval Tartus, kus psühhiaater
Rein Suija ütles, et sellist diagnoosi nagu segatüüpi isiksusehäire ei
olegi psühhiaatriliste haiguste registris. Ta palus ka minu dokumente TÜ Kliinikumi psühhiaatriahaiglast, kuid talle lihtsalt keelduti neid
väljastamast ja ei antud ka mulle.
Mul jäi siis pooleli oma diagnoosi
ümberlükkamine, sest muud perekondlikud asjad tulid vahele.
Kui nüüd lugesin Teie lehest, et
Anu Järv kiusab taga ka M.Kaldalut
ja R.Lauritsat, siis tunnen, et pean
avalikustama ka oma juhtumi teile.
TÜ Kliinikumis ongi olemas mingid
kindlad psühhiaatrid, kes poliitilistel põhjustel kohtutega koostöös
inimestele raskeid diagnoose panevad. Võin teatada teile ka teiste
psühhiaatrite nimed, kes nii on teinud.
Mis puutub sellesse, miks Meelis
Kaldalut taga kiusatakse, siis te ei
tea kõiki asjaolusid. Meelis Kaldalu
vaidlustas 2016.a Tartu Halduskohtus Tartu kesklinna üldplaneeringu.
Tal on MTÜ „Tartu Pargid“, kelle
nimel ta selle kaebuse esitas. Mina
kohtusin M. Kaldaluga esmakordselt 2016.a suvel, kui ta Tartu raekoja platsil allkirju kogus Tartu
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Reio Lauritsa olukord on kriitiline
Reio Lauritsal (pildil) ei olnud
mingeid vaimseid häireid enne tagakiusamise algust, kui talt taas vabadus võeti 8. oktoobril 2018, ikkagi

hoitakse teda viiendat kuud täielikus eraldatuses Jämejala sundraviasutuses. Reio Laurits ei ole toime
pannud ühtegi kuritegu ja kohus
vabastas ta viimasest valesüüdistusest 28. mail 2018, kuigi koššermeedias valelikult väideti, nagu oleks ta
kaks kuritegu sooritanud. Teda ei
lubata kasutada internetti, telefoni
ega kirjutada kirju. Keegi ei või temaga kohtuda. Iga päev süstitakse
vägisi põhjendamatu kogus tugevatoimelisi ravimeid.
4. veebruaril 2019 soovisid Reio
Lauritsaga kohtuda tema perearst

JÉRÔME RODRIGUEZ, KOLLASTE VESTIDE ÜKS JUHTFIGUUR, JÄI
OMA SILMAST ILMA, KUI POLITSEI PLASTIKKUUL SILMA TABAS.
POLITSEI TULISTAB RAHUMEELSEID MEELEAVALDAJAID PLASTIKKUULIDEGA. ÄRAARVAMATA HULK ON SAANUD VIGA, 20 ON
KAOTANUD OMA SILMA. MEELEAVALDUSED TOIMUVAD NWO JA
EUROOPA LIIDU VASTU. NÕUTAKSE GLOBALISTIST PRESIDENDI
EMMANUEL MACRONI TAGASIASTUMIST JA RAHVAHÄÄLETUSTE
KORRALDAMIST
LOE LISAKS LK 11
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LEHES
Tiit Madisson: Iga rahvas väärib oma
valitsejaid
3. lk

Eva Loskit ja jurist Kert Kingo, et
näha oma silmaga tema praegust
tervislikku seisundit. Neid ei lastud
Reio Lauritsaga kohtuda, nendega
käituti lugupidamatult, ähvardati
kutsuda politsei. Kaasavõetud pakke üle anda ei lubatud. Nende ridade kirjutamise ajaks ei ole sundraviasutus perearstile edastanud Reio
Lauritsa EKG-e andmeid, kuigi perearst pani selle neile kohustuseks.
Reio tuttavad, sõbrad ja vanemad
on tema pärast väga mures.
Toimetus

Langenud Vabadusvõitleja Päeva konverents toimub Tartu
Ülikooli peahoones 30. märtsil algusega kl 12.

Einar Eiland: Eesti rahva lahutamine
Eesti riigist
7. lk
Eha Metsallik: Kes päästab meie eluja liigirikkuse?
8. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 22.- €,
pooleks aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

