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Zuckerberg ja tema Facebook rikuvad seadust
Juut Mark Zuckerberg on
Facebook-i väidetav asutaja ja
suuromanik. Koos teiste juutidega
sulgevad ja avavad nad Facebooki kontosid, nagu heaks arvavad.
Viimati suleti 20. detsembril 2017
20 000 fänniga facebookikogukonna „Ei pagulastele“ konto. Kogukondlaste rõõmuks avati see uuesti kolmapäeval 10. jaanuaril 2018,
kui oli kõrvaldatud sõna „neeger“
ja tehtud terve rida teisi juutidele meelepäraseid parandusi. Üks
administraatoreid Tauno Pellis
selgitas „Uutele uudistele“: „Ega
ei osanudki muud teha, kui lihtsalt
kustutasime viimase paari kuu mõned kriitilisemad või meie meelest
„vihasemad“ artiklid. Vaidlustasime
otsuse, asi läks menetlusse – näha
oli, et mingi tegevus lehel käis, päris
pikalt uuriti ja puuriti, kui siis peale
mitut nädalat ootamist lõpuks avati.
Tegemist omamoodi väikese imega,
sest üldiselt kui mõni pagulasvastane leht Facebookis on maha võetud,
siis enamikel juhtudel see ka lõplikult

kustutatakse.” Edasi jätkasid „Uued
uudised“ Reimo Sillamaa looga:
„Eesti esimene pagulasvastane kogukond „Pagulaste vastu“ suleti samuti
vihakõne alusel ja artiklite kustutamine ei aidanud – toimetaja kõrvaldas küll lehelt kõik lood ja saatis siis
uuesti ülevaatamisele, sealt tuli aga
avamise kohta negatiivne vastus.
Lehel oli ligi 18 000 toetajat ehk inimest, kes olid tunnistanud lehe meeldivaks. Kogukond suleti 28. augustil
2015, tollal oli tegu Eesti esimese ja
suurima FB kogukonnaga
Tollal korraldas politsei „Pagulaste vastu” looja Reimo Sillamaa kodus
läbiotsimise, viis tema enda sõnul
kaasa terve hunniku pabereid, 2 telefoni ja arvuti, aluseks öeldi olevat
vaenu õhutamise paragrahv. „Läbiotsimise määrus oli otsast lõpuni vigu
täis. Kohtuväliselt mõisteti mulle 300
eurot rahatrahvi. Kuna kaebasin otsuse kohtusse, siis kohus tühistas mu
trahvi ja mõistis mulle 7 tundi ühiskondlikku tööd. Tollased kaebajad
olid LT ja Reformierakonna noorte-

kogu juht Anti Haugas.“
Tegelikult rikuvad Zuckerberg
& Co oma meelevaldse tegevusega seadusi, sest Facebook on keskkond, kus osutatakse teenust ja
millele kehtivad kõik sellekohased
seadused, mitte väljaanne nagu
„Rahvuslik Teataja“, kus toimetajal
on õigus otsustada avaldatava ainese sisu üle. „Vihakõnest“ ei maksa
rääkida, sest puudub üle-euroopaline ja veel vähem üleilmne vihakõne
seadus. Igas riigis kehtivad omad
seadused ja Eestis selline seadus
puudub. Teenuse mitteosutamisega
rikutakse Euroopa Liidu teenuste
direktiivi. Vabaturul tegutsev ettevõte ei saa keelduda teenuse osutamisest vastavalt ilmavaatele, soole,
nahavärvile jne.
Lõpuks on tegu inimõiguse – sõnavabaduse rikkumisega juriidilise isiku poolt. See oleks sama, kui
ostaksite juutide käest paberit, siis
juudid arvavad, et neil on õigus teile ette öelda, mida te sellele paberile võite kirjutada ja/või joonistada.

mark zuckerberg on facebooki väidetav asutaja ja
suuromanik. facebook sulgeb ja avab oma suva järgi kasutajate kontosid, rikkudes sellega seadusi
ja kasutajate inimõigust sõnavabadusele. Viimati
suleti facebookigrupi „ei pagulastele“ konto
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22. detsembril 2017 vabastati vanglast
Meelis Kaldalu
24. oktoobril 2017 vahistatud
ja kaks päeva hiljem vangistatud
Meelis Kaldalu vabastati 22. detsembril 2017 Tartu vanglast. Siinkirjutaja sai vabastamisest teada
30. detsembril 2017. Meelis Kaldalu
kinnitab, et ta pole teinud mingit
pommiähvardust ja on kindel, et
seda pole ka teinud Reio Laurits.
Selle kahe kuu jooksul (miinus kaks
päeva) ei ole talt kordagi küsitud
pommiähvarduse kohta, seda pole
temalt küsinud ei politseiuurija,
prokurör, kohtunik ega ükski talle
määratud advokaatidest, kes olid
tal selle kahe kuu jooksul. Teda ei
ole selle aja jooksul isegi kordagi
üle kuulatud. Talle ei esitatud ühtegi süüdistust ega süüdistuskok-

kuvõtet. Mingi võimaliku „kohtu“
toimumise ja/või selle toimumise
aja kohta puuduvad tal andmed.
Tema vabastamisel vanglast ei
kohaldatud talle ühtegi tõkendit
ega järelvalvet. 24. oktoobril 2017
teostas politsei läbiotsimise tema
korteris ja valimisliidu „Südamega
Tartu“ peakorteris. Võeti ära kõik
tema telefonide sim-kaardid, video- ja fotokaamerad. Vangla väärtasjade šeifist võeti ära tema telefon.
Mainitud esemeid ei ole omanikule tagastatud. Reio Laurits viibib
edasi vangistuses. Tema asukoht ei
ole täpselt teada, arvatakse Tartu
vangla haiglat. Tema vanematel ei
ole lubatud temaga kohtuda, vanematel ei lubatud talle pakki üle
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anda, keegi ei ole Reio Lauritsat
näinud pärast tema vahistamist.
Meelis Kaldalu soovile temaga kohtuda vastati „julgeolekukaalutlustel“ eitavalt. Reio Laurits on poliitiline vang ja riikliku tagakiusamise
ohver.Palume üldsuselt abi tema
vabastamiseks!
Siinkirjutajal valmis detsembris
video inglise ja eesti keeles Meelis
Kaldalu ja Reio Lauritsa vangistamise asjaoludest:
https://youtu.be/KWptv8eemXM

Arvustus Jüri Lina raamatule „Scorpioni
märgi all“
5. lk

Mõlemad kirjutised koostas toimetus

Argo Loo: Euroopa Liidu põhiseadus –
Eesti riigi lõpp
10. lk

Märkus: 4ndal leheküljel avaldame intervjuu Meelis Kaldaluga

Iseseisvuspäeval, 24. veebruaril toimub
Tallinnas rahvaalgatusmarss sundsisserände vastu. Koht ja aeg täpsustamisel
KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

LEHES
Tiit Madisson: Juudi „revolutsionäärid”
maailma ümber kujundamas 5. osa 3. lk
EKSKLUSIIVNE! Intervjuu vanglast
vabanenud Meelis Kaldaluga
4 . lk

Terroritegusid panevad toime võimud ise
11. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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

