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Objektiiv on „terroristlik
organisatsioon“
Tahan jutustada loo, mis minuga
juhtus 2019. aasta kevadel. Ma elan
alaliselt Rootsis juba üle kümne
aasta. Alati olen hoidnud end kursis
Eestis toimuvaga. Viimaseid aastaid
on olnud parim viis vaadata Objektiivi saateid ja nädala kokkuvõtteid.
Minu maailmavaade on alati olnud konservatiivne, isegi elades
maailma sügavaimas sotsiaal-liberaalses riigis, mida on kahtlemata
Rootsi.
Niisiis 2019. aasta kevadel otsustasin anda ka väikse panuse
100 euroga Objektiivi heategevuskorjandusele. Järgmine päev peale
ülekande tegemist, makstes ühte
arvet, sai mulle selgeks, et minu
ülekanded olid blokeeritud.
Helistasin panka ja seal öeldi,
et on tekkinud probleem rahvusvahelistes ülekannetes ja paluti
broneerida aeg pangas. Järgmine
päev panka minnes, ootas mind
seal kaks pangatöötajat – rahapesuspetsialist ja politseinikuolemi

sega rahvusvahelise terrorismi
finantseerimise
tõkestamise
spetsialist.
Jutt oli lühike, nad olid saanud
Eestist signaali, minu ülekande
kohta. Objektiiv ja terroristlik organisatsioon, mul jooksid külmavärinad üle selja.
Rääkisin neile, et Objektiiv seisab
tugeva perekonna eest, kus on palju lapsi ja abikaasad armastavad ja
toetavad teineteist.
Pooletunnise
seletuse
järel, nad nõustusid minuga, et ei
ole midagi kuritegelikku annetada
raha mittetulundusühingule, olgu
see isegi konservatiivide portaal.
Olin sunnitud tõestama isegi, et
need igakuised ülekanded, mida ma
olin varem teinud, läksid minu oma
lastele.
Lõpetuseks möönis politseinikuolemisega mees, et Objektiivi kohta on neil Eestist usaldusväärsed
andmed ja kui ma olen oma eksimusest aru saanud, siis minu juhtu-

mi uurimine lõpetatakse.
Sain veel sellise soovituse neilt,
kui järgmine kord tahan teha annetust mingile Eestis tegutsevale mittetulundusühingule, siis on
parem teha seda pangas, et nemad
saaksid kohe kontrollida, et vältida
ebameeldivusi.
Eesti ja Rootsi vahel koostöö töötab selle nimel, et oleks kontroll
inimeste üle. Nii jäigi mul objektiivile annetus tegemata.
Autor soovib jääda tundmatuks
Märkus: Tähelepanuks Soomes
ja Rootsis elavatele eestlastele, kui
teid on takistatud oma asukohamaal teha annetusi rahvuslikele
ühendustele Eestis ja/või on teid
sellepärast pangakontoris hirmutatud. Kirjutage julgesti meie lehele.
Nii posti- kui meiliaadress on toodud ära viimasel leheküljel.
Toimetus

Miks teie siis ikka veel magate?
Avalik kiri! EESTILE KAHJULIK
RAIL BALTICU projekt tuleb – PEATADA, vältimaks korvamatut kahju
loodusele ja majandusele! 522 allakirjutanut! Eesti rahvas, viimane
aeg on ärgata üles, et hakata kaitsma oma isamaad – Eestit! Loomulikult, kui sa muidugi üldse tahad, et
ka sul oleks oma isamaa, oma riik
ja oma rahvas! Eesti Kodanike Erakond alt – 6 põhimõtet!
Rail Baltic pole ainult „sümboolne akt, eestlaste ajaloo läbiraiumine“, vaid ka Eesti enda hävitamine
ja lastakse seda teha „kaasmaalastel, ahnetel ja eriti küünilistel“.
Ning, kes laseb seda siis teha? Eesti rahvas ju ise lasebki seda teha–,
sest ta pole siiamaani ikka veel aru
saanud, kes on tegelikult Eesti peremees! Ja niikaua, kui ta sellest aru
ei saa, on Eestimaa alati hävimisohus! Inimesed on minult küsinud,
aga kellega siis ikkagi liituda?! Nad
ei ole nähtavasti ikka veel aru saanud, et vaadata tuleb tegusid, mitte

kuulata vaid tühje sõnu! Just sellepärast, et tegusid ei osatud vaadata,
kaotasime me ka oma esimese Eesti
riigi, lastes panna Pätsi valesüüdistuse alusel oma riigi rajajad –
vabadussõjalased vangi! Kas nüüd
kordub jälle seesama? Sest ka nüüd
on valetatud Eesti vabakssaamise
kohta! Kõik, mida tegi tol ajal Eesti
Demokraatlik Liit (EDL), kes korjas
Nõukogude Eestis avalikult 100 000
allkirja iseseisvusreferendumi läbiviimiseks Nõukogude Liidus, kanti
Rahvarinde kontole (Vt Kesknädal
Karl Lusti artiklit Eesti vabanemise
kohta)! Kusjuures ei Kesknädal ega
ükski teine meediakanal ei avaldanud minu kirja selle valeteate
kohta (juhtisin tol ajal nimelt EDL
i). Praegu aga olen Eesti Kodanike
Erakonna juhatuses (Vt EKE alt –
6 põhimõtet!) Nii et valik on sinu
teha, kallis Eesti rahvas.
Kui inimesed tulevad kokku, siis
on see parem igasugustest torudest! Ja peale selle on ka rahumeel-

sed väljaastumised võimalikud. Me
elame juba kaua aega „läänemaailmas“. Aga paistab, et eesti rahvas
pole osanud kahjuks ikka veel
targemate käest midagi õppida?!
Me oleme ikka veel edasi postsovetlik riik! Kui kaua see kõik veel
niiviisi edasi kestab? Mitte keegi
ei viitsi hakata oma ajusid liigutama, v.a need 522 , kes valitsusele
Rail Balticu suhtes oma eitava hoiaku välja ütlesid? Ja miks siis teie ei
ühine, eesti rahvas? Miks teie siis
ikka veel magate? Juhan Liiv – sa
magad, sa magad, sa magad... Kas
siis lõpuks tüütuks ei lähe?
Kõik valikud on su ees ju olemas,
ka Eesti Kodanike Erakond. Vaata
EKE alt – 6 põhiseisukohta! Või te
tõepoolest tahategi oma riigist lahti saada? Riigist, mis teie kaasvendade ja -õdede vere hinnaga kätte
võideti!
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