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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja
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Politsei võttis ära „Rahvuslikud Teatajad“ ja
vahistas Sinimägede
üritusele minejad
Meelis Kaldalu oma kirjas
õiguskantslerile kirjeldab, mis
juhtus.
Paraku olen ma käesoleva aasta
29. juulil Vaivara vallas asetleidnud
vahejuhtumist sedavõrd hämmastunud ja kummastunud, et otsustasin sellegi poolest otse teie [õiguskantsler] poole pöörduda, isegi kui
mu lootus, et te seda hämmastust
jagate või vähemalt põhjendada aitate, kannatada saab. 29. juulil kell
11 saabusin ma niisiis Sinimägede
lahingu memoriaalkompleksis asetleidvale iga-aastasele mälestusüritusele. Koos minuga olid meie autos
veel kolm Eestile sõbraliku suurriigi kodanikku: kaks tudengit USA-st
ja üks Poolast, keda kõiki ühendab
süvendatud huvi eesti keele, riigi
ja ajaloo vastu. Meid ootas juba ees
vabadusvõitleja Mart Niklus, kes
oli eelnevalt lubanud üritust väliskülalistele tõlkida. Temaga kohtuda
meil paraku ei õnnestunudki. Olime
auto parkinud, ja vaevalt paarkümmend sammu astunud, kui meile
liginesid 5–6 era- ja ametiriides politseinikku ning nõudsid meie isikut
tõendavaid dokumente. Kui olime
need kontrollimiseks (!) esitanud,
liikusid kaks politseinikku nendega
eemal asetsenud sõiduvahendisse,

mis on meedia vahendusel tuntuks
saanud Kapo luurebussina. Ülejäänud politseinikud, kes muide olid
eranditult vene rahvusest, nõudsid meie eemaldumist pisut eemal
asunud politseiauto juurde ning
sellesse astumist. Keeldusin sellest, palusin olukorra selgitamist,
süüdistuse esitamist, tegevuse
põhjendamist ning võimalust kaitsjaga kontakteerumiseks. Paraku
ühtegi minu palvet ei täidetud, kas
teadmatusest, soovimatusest või
tingituna eesti keele puudulikust
valdamisest. Politseinikest moodustus poolring auto ümber, mille
keskele jäin mina ja mu poolakast
sõber. Ebameeldiv vaikelu kestis
hetkeni kuni Kapo bussist jõudsid
tagasi meie dokumentidega sinna
kadunud korravalvurid. Lootsin,
et meie dokumendid tagastatakse, vabandatakse ning vahejuhtum
lõpetatakse, kuid juhtus midagi
hoopis kummalist. Üks naasnutest,
protokolli kohaselt Anton Moissenkov, vaatas mulle sügavalt silma, haaras mu käe ja kukkus seda
– mulle endiselt silma vaadates
väänama. Olukorra jaburus jõudis
mulle kohale. Nõudsin veel korra
kaitsjat ja enese vabastamist või
süüdistuse esitamist, kuid loobusin
seejärel vastupanust – säästmaks

nii ennast, Poola kodanikust sõpra
kui Eesti Vabariigi õiguskorda – või
vähemalt selle riismeid. Meid transporditi Sillamäe politseijaoskonda,
kus [väljavõte protokollist] „Narva
politseijaoskoona patullpolitseinik1“
Svjatoslav Gerassimov koostas
meile mõlemale viibimiskeelu kohaldamise protokolli 12-ks tunniks
Sinimägede
memoriaalkompleksi ümbruses, lähtudes „ülekaaluka
avaliku huvi kaitsest“, kuid jättes
selle huvi ja kaitse olemuse protokollis põhistamata ning ignoreerides jätkuvalt ka meie palveid:
kaitsjaga ühendumiseks, tõlgi kaasamiseks, Poola saatkonna juhtunust teavitamiseks, meie transportimiseks tagasi kinnipidamise kohta.
Kogu veidra protseduuri tunnistajaks määras Gerassimov selle sama
Moissenkovi, kes oli vastavalt protokollile minu kallal vahetut sundi
kasutanud, „kuna Meelis Kaldalu
võiks osutada vastupanu“. Omaette
ooper leidis aset ka ajalehtedega
„Rahvuslik Teataja“,
Märkus: 1) „patullpolitseiniku“
videoesinemine: https://www.youtube.com/watch?v=9kLmqR3m4PE&feature=youtu.be

Meelis kaldalu oli teel sinimägede mälestusüritusele, kuid ei jõudnud kunagi kohale, sest politsei
võttis ta kinni koos kaaslasega, võttis ära kaasas
olnud „rahvuslikud teatajad“. Kõik viidi politseijaoskonda
meelis kaldalu toimunust: lk. - d 1 ja 5
Foto: YouTube
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!
Sillamäe politseinik Anton Moissenkov jaoskonnas koos konfiskeeritud „Rahvuslike Teatajatega “
Foto: Meelis Kaldalu

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

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

