REKLAAMTEKST

Eestis on lubatud mitte eutanaasia, vaid hooletusega
hukkamine - ja isehakanud “elukaitsjad” toetavad seda.
Artikli ajendiks oli Mikitamäe
tragöödia, kus vanadekodu 20
elaniku hulgast suri 8, kõik
vaktsineerimata. Kirjutamise
päeval loetleti 9 koroonasurma,
kõik vaktsineerimata (tavaliselt
nii üksluine pole). Leiti 892 uut
nakkust. Terviseamet on taas
ülekoormatud, võime oletada, kui
palju nakatunuid leidmata jääb.

Sõnum meedikutele
Palun pidage vastu. Teid õpetati ravima inimesi, paraku on haige ka ühiskond. Ladudes
vedeleb 200 000 doosi vaktsiine. Inimesed
kõhklevad, viirus mitte.
Olukord saab lähiajal vaid halveneda. Ka
parimal juhul, kui maskid pannakse ette kohe
ja vaktsiinid tehakse ruttu, jätkub mõnda aega
halvenemine. Teie Läti kolleegid juba hoiatasid
oma valitsust, et otsustamatus võib tervishoiu
maha tuua.

Sõnum vanurile ja lähedasele
Eesti ühiskonna nõrgim koht näib asuvat hooldekodudes. Kui keegi rajaks hooldekodu kraana otsas rippuva trossi külge, küsiks inimesed,
miks vanurid peaks sinna surmalõksu ronima?
Võimud keelaks ürituse veerand tunniga.
Kui aga küsimus puudutab viirust, püüab riik
õrnalt suunata, delegeerides näiteks teovõimetu patsiendi otsuse sugulastele, kelle teadmiste
tase on väga muutlik. Pandeemia ajal on nii
kahjuks ohtlik. Lähedased kõhklevad ja vaidlevad, üks usub umbluud, riidu ei taheta minna,
otsus venib, loodetakse parimat...

Kui teie juhtumisi elate vanadekodus ja
olete COVIDi vastu vaktsineerimata või elab
seal teie lähedane: ärge oodake, tegutsege –
ka alustatud vaktsineerimine ja paar nädalat
võivad säästa suurest jamast. Riik on aeglane,
seadust, mis nõuaks ohtliku haiguse levikul
vanadekodu elanike vaktsineerimist, ei tule
peagi. Pidage nõu arstiga, andke nõusolek.
Kui suguvõsas on neid, kes vaielda tahaks,
jõuate vaielda hiljem.

Sõnum valitsusele
Lugupeetavad, kas te vajate abi? Pole harv,
et enne valimisi poliitik konutab puu otsas
nagu alajahtunud iguaan, rasked otsused
all ootamas, ega pilguta silma välgu ega
paugu peale.
Kui terroristid õhiks iga päev 9 inimest,
kas te lubaks rutiinil jätkuda? Riskirühmast
on vaktsiiniga kaitstud liiga vähe ning kellegi kaitse pole absoluutne, sest kogused
loevad (st maskid loevad).
Asjakohane on kehtestada piirangud,
mis nakkuse leviku langusele pööraks. Antikehadeta inimesi on meil mitusada tuhat,
haiglaravi kohti loetakse sadades. Suur
hulk abivajajaid suudab kontrolli alt väljunud nakkusega meditsiini maha tuua.

Eestist kordi suuremas Soomes
on viimati nädalapikkuseid
COVIDi-surmadeta aegu.
Soomes on vaktsineeritud
~20 protsendipunkti rohkem
rahvast, eelkõige vanurid.
Maskide kandmine näib olevat
hulga populaarsem.
Ärme jonni, võtame eeskuju!

Sõnum kompassi
paremale ülanurka
Halb informeeritus pole patt ja seda saab parandada, aga teadvalt eksitada usaldavaid inimesi – see on häbiväärt. Usalduse lõhkumine
ärimudelina, poliitika nagu pantvangidraama,
kus toetajad seotud silmadega tulle lükatakse –
vaat see on nõme. Poliitik või aktivist, kes saeb
oma jälgijatele puru silma, tõugates neid ohtu,
peab võtma vastutuse. Kuna säärased reeglina
ei võta ise vastutust – tuleme appi, toome:

KANDIDAADID
Eesti Suremiskultuuri
Auhinnale

Kandidaate võib üles seada aasta lõpuni.
Kaasnema peavad kandidaadi sõnad.
Objektiiv sõnadega “Hispaania hooldekodudes suri vahetult pärast COVID-19 vaktsiiniga pookimist 46 vanurit” (tõde: nad surid
koroonasse pärast esmadoosi, vaktsiin jäi
hiljaks)
Tasub märkida, et statistiliselt üks suurim
pärast vaktsiini suremise põhjus ongi
COVID ise: liiga hilja vaktsineerimine. Kui
sõdur joob enne lahingusse minekut vett,
arvab algaja statistik, et vesi tapab.
Varro Vooglaid sõnadega: “lapsevanemad,
saatke kooli avaldus, et teie lapsi ei või teie
loata vaktsineerida”, samuti Objektiiv sõnadega “vanematel on õigus mitte lubada koolis
oma laste maskistamist” ning Objektiiv sõnadega “valitsuse plaan asuda lastele koroonavaktsiini süstima on mõistusevastane”.

Oma sõnul elujaatava seltskonna sõnades
joonistub välja pelgalt reproduktiivautoritaarsus: last vaadatakse kui vanema
omandit, keda võib keelata abi saamast
ja “saata kopsuga viirust tooma”. Loote
elu kaalub neil üles naise eluplaanid, isegi
kui tegu on peaajuta algega. Sünni järel
tundub, et õigused kaovad ära. Mõelgem
sellele, kui nad jälle annetusi koguvad!
Kalle Grünthal (EKRE) sõnadega “Tallinna
Lastehaigla Kliinikum varjab olulist infot /.../
vaktsiinisüsti kõrvaltoimete tagajärjel surnud
kaks 12-aastast poisslast” (tõde: kedagi ei
surnud, Kalle levitas kuulujuttu)
Uued Uudised (EKRE) sõnadega “Mitme
tuntud inimese surmale eelnes vaktsineerimine – on see juhus?” (vastus: liigsuremus oli
suvel kuumalaine tõttu)
Telegram sõnadega “Koroona on pettus!
See ei ole tõeline meditsiiniline pandeemia!”
(ohkama paneb, eks ju)
Martin Helme (EKRE) sõnadega “kutsun üles
inimesi kodanikuallumatuse korras eirama
valitsuse uusi keelde”
Protest teiste tervise hinnaga näib mõnele
poliitikule aktsepteeritav. Meenutame seda
KOV valimistel, valides igast parteist vaid
koostöövõimelisi isikuid. Valime ohutult,
maskid ees ja võimalusel neti kaudu.
E-hääletamine pole täiuslik, ent on tänavu
väga mõistlik.
Reklaamteksti tellis anarhistlik poliitiline
blogi “perestroika.pw”.

