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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja
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Ratas
Eesti Vabariigi välisminister hr
Sven Mikser
Eesti Vabariigi justiitsminister hr
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Riigikogu esimees hr Eiki Nestor
Eesti Vabariigi avalikkus ja massiteave
AVALDUS
Lepingu asemel – nõudmine!
Osvald Sasko, Eesti Vabariigi
kodanik.
Eesti riigi sünd on fikseeritud 2.
veebruari 1920 Tartu rahulepinguga. Seetõttu on mainitud lepingut
nimetatud Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks. Dokumendis on täpselt ja ühemõtteliselt kirja pandud
ka Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline riigipiir. Tartu

rahuleping sai võimalikuks tänu
eesti rahva kangelaslikule vastupanule idanaabrile Eesti Vabadussõjas
(1918-1920). Ajalooline tähtpäev
oli ka 23. august 2014. Möödus 75
aastat nn Molotovi-Ribbentropi
Paktist (MRP) ja selle salajastest
lisaprotokollidest, mis sõlmiti Moskvas 1939. aastal. Sovetiimpeeriumi
endine riigipea Mihhail Gorbatšov
koos oma administratsiooniga oli
lõpuks sunnitud MRP olemasolu
avameelselt tunnistama. Asjaliku
artikli sellest ja 23. augusti 1979
Balti Apellist on avaldanud endine
kommunismivang, praeguseks täielikult rehabiliteeritud Mart Niklus
(Rahvuslik Teataja nr 31, detsember
2014) – mida tasub lugeda. Käesoleval ajal on endise Nõukogude Liidu
seadused, korraldused jm okupatsioonivõimuga seotud dokumendid
Eesti Vabariigis tühistatud. Ometi
jättis okupatsioonivägi siit 1994.
aastal lahkudes oma valdusesse

Narva jõe taguse ala (Eesti Ingerimaa) ja Petserimaa. Meie postsovetlikud poliitikud lausa hüsteeriliselt põlevad soovist loovutada 5,2
protsenti Eesti Vabariigi seaduslikust territooriumist idanaabrile.
Praeguse Venemaa juhtkond on
1920. aasta Tartu rahulepingu kehtivust ja legitiimsust igati analüüsinud. On jõutud seisukohale, et kuigi
mainitud lepingul ka käesoleval ajal
on kehtivuse tunnused täiesti olemas, oleks kõige efektiivsem moodus tülikast kahepoolsest lepingust
lahtisaamiseks eestlastest praeguste võimulolijate kaasaaitamise abil.
Täpselt samuti eestlaste endi abil,
nagu seda näiteks Johannes Lauristini (1899-1941), Johannes Vares-Barbaruse (1890-1946) jt osavõtul oli juba 1940. aasta suvel Eesti
Vabariigi suhtes praktiseeritud…
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Paremaks arstiabiks on vaja lisaressursse. Poliitikud ei ole aastaid tervishoiu probleeme tõsiselt võtnud,
ka äsja loodud valitsuskoalitsiooni
kokkuleppes ei ole arstiabi reaalseks parandamiseks konkreetseid
tegevusi. Tuleb kahjuks tõdeda, et
meie esimene „süst” –20. septembri hoiatusstreik, ei toonud piisavat
paranemist, seetõttu oleme alustanud valmistumist pikemaks ning
tõhusamaks „ravikuuriks“. Üldkogu
annab eestseisusele volitused vajaduse korral katkestada töörahu.
Selle ärahoidmiseks ootame hiljemalt 15. veebruariks valitsuselt
otsuseid, mis tagavad patsientidele
vajaliku arstiabi nii järgmisel aastal kui ka edaspidi. Arstkond teeb
valitsusele ja riigikogule järgmised
ettepanekud: tagada patsientidele vajalik õigeaegne ja kvaliteetne
ravi, koostades haigekassa eelarve

19-aastane Maria Ladenburger läks appi niinimetatud Pagulastele – vabatahtlikuks pagulaskeskusesse. Leiti vägistatuna ja uputatuna kohalikust
dreisami jõest
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LEHES

Arstide Liidu üldkogu avaldus
Tervis on kallis ja seda peab hoidma, et tulevikus oleks meil tervem
rahvas ja rikkam riik. Tervislikum
eluviis ja ennetustegevus on olulised, kuid haigestunud inimesed
vajavad õigeaegset arstiabi praegu.Raha ajutise kokkuhoiu nimel
ravi edasilükkamine ja patsientidele täiendavate kannatuste ning
sageli pöördumatu tervisekahju
põhjustamine teeb peatsele Euroopa Liidu eesistujariigile häbi.
Viimased kümmekond aastat on
Eesti tervishoiusüsteemi sunnitud
töötama pideval säästurežiimil.
Oleme saavutanud Euroopa kõrgeima efektiivsuse ja sisemised ressursid on jäägitult ammendunud.
Loota, et olukorra päästavad uued
e -lahendused, personaalmeditsiin,
koondumine võrkudesse ja keskustesse, erakindlustus või järjekorrast
möödaostmine, on enesepettus.

Allikas: mirror.co.uk

ja hinnakiri ning lepingud raviasutustega nii, et need katavad selleks
vajalikud kulud; säilitada lastele
eriarstiabi kodu lähedal; kasutada
ravikindlustuse vahendeid, sealhulgas haigekassa jaotamata kasumit
eelkõige ravikuludeks ja taastada
haigekassa poolt rahastatava haiglaravi maht vähemalt 2013.a tasemel. Kulude vähendamiseks viia
töövõimetushüvitised haigekassa
eelarvest välja; koostada tervishoiu
rahastamise jätkusuutlik mudel ja
pikaajaline kava tervishoiukulude
osakaalu tõstmiseks Euroopa Liidu
keskmisele tasemele. Ravivajaduse
üle otsustamine jäägu arstide, mitte majandus- ja rahandusinimeste
pädevusse.

Tallinnas, 3. detsembril 2016
Eesti Arstide Liidu üldkogu

KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

Putini partei viskus Keskerakonna
kaitsele
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Tiit Madisson: Ettevaatust sotsid!
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Heiki Kortspärna raamatu „Sureme
surmates” esitlus

4. lk

Andro Roos: Milline võiks olla majanduslikult iseseisev Eesti?
7. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“ aastaks 22.- € pooleks
aastaks 11.- €, ilmub kord
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