Jevgeni
Ossinovski
meeleheitel ja masenduses

–

Lugedes Jevgeni Ossinovski kõnet ja kuulates tema esinemisi,
ei saa lahti tundest, et tegemist on äärmusliku meeleheitega …
kuidas muidu seletada tegelikkusest irdunud etteastumisi.
Vaadakem esialgu tema kõnet:
Esimesed 320 sõna on pühendatud kellelegi Vesalile ja Liliile,
tõeliste Eesti meeste kontekstis … ilmselt püüab esineja jätta
muljet[iseasi, kas sellise mehe väitdetel, kes ise
integratsiooniga ja Eesti patriootlusega just ei hiilga,
mingit erilist kaalu on], et,kuna juba need 2 on hästi
integreerunud ja tõelised Eesti patrioodid, siis on oodata,
et ka kõik ülejaand sisserändajad samasugused on.
Selle koha peal kuulakem Brigitte Gabrieli seisukohta selles
küsimuses…
ja see naine juba teab, millest räägib:
11:57 – moslemid, keda peeti “mõõdukateks”, ka ‘next door
neighbours’, need, kes käisid tema vanemate grillipidudel jne
– hakkasid kohe peale “jihad’i” väljakuulutamist kristlasi
tapma.

Vaatame veel lõike Jevgeni
Ossinovski väljaastumistest
Nagu pärast räiget joomingut, on meie avaliku ruumi nurgad
ksenofoobset okset täis. Sadadele inimestele näidatakse ust,
välismaalasi ahistatakse ning demoniseeritakse.
Kuidagi südamelähedane on see oksendamise teema, meenutagem

kasvõi erakonnakaaslase Marianne Mikko kuulsat oksekrampi
Terveid inimgruppe ähvardatakse tõrvikute ja isehakanud
jõukude patrullidega. Jah, igas ühiskonnas on alati
radikaalseid rassiste.

Nii nagu on mõrvareid ja vägistajaid. Vao keskuse süütamine
oli groteskne kuritegu, aga see oli seletatav üksikute
radikaalide
terrorismikatsega.
Muidugi teame, et EKRE valijaskonnas domineerivad madala
sissetulekuga ja madalama haridustasemega mehed.
Maailma Väärtusuuring näitab, et oma majandusliku olukorraga
rahulolematutest inimestest usaldab teisi inimesi vaid 20%.
Rahuloluskaala teises otsas, nende seas, kes on oma
majandusliku olukorraga rahul, on usalduse näitaja pea kolm
korda kõrgem.
1930ndatel aastatel, kui Euroopa oli juba võtnud suuna
järgmisele sõjale ning üleilmne majanduskriis oli põhjalikult
räsinud noort vabariiki, prooviti see idiootne iseolemise tee
juba ära. Tulemuseks oli Eesti vabariigi lõpp. Ei ole mingit
kahtlust, et täna oleks sama reha otsa astumine täpselt sama
fataalne.
paljurahvuselise ühiskonna vundamendiks saab olla inimeste
põhiseaduslik patriotism. Et etniline rahvusriik ei ole
utoopia, vaid ohtlik ja ebainimlik düstoopia. Ka pärast
taasiseseisvumist oleme ehitanud riiki ja ühiskonda, tuginedes
1920.
aastal tehtud põhimõttelisele valikule, et me ei otsi
müütilist veresugulust, vaid väärtuselist kokkulepet, mis on
inimliku mitmekesisuse suhtes inklusiivne.
Mina ei taha idiootset Eestit. Ma tahan Eestit, mis põhineb

universaalsetel inimõigustel, kus iga meie inimene on väärtus,
kus iga meie inimene on oma. Ma tahan Eestit, mis usub
rahvusvahelisse õiguskorda, mis põhineb väärtuselisel koostööl
tugevas ja avatud Euroopas. See väärtuseline valik sai tehtud
juba pea sada aastat tagasi. See valik on olnud põhimõtteline.
See valik on olnud õige.
Viimase aasta jooksul olen korduvalt kuulnud murelikke
hüüatusi: „Vaata, mida EKRE ühiskonnaga teeb! Miks te selle
vastu midagi ette ei võta?“
——————
Kommentaaridest
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Küsin:Milline näeb välja üks valedest põimitud vihakõne?
Vastan:Lugege Eesti Vabariigi ministri kõnet.
Mida väidab sm. Ossinovski?
Et ” õigused” on Eesti Vabariigis kõigil, v. a. eestlastel.
Et kes on Kooseluseaduse ja Daeshi vastu, on nats ja rassist –
juhul kui ta on eestlane.
Venelane tohib.
Et EKRE on natsipartei, kuna on Kooseluseaduse ja
islamiterrorismi vastu.
Kuna Kooseluseaduse ja islamiterrorismi vastu on enamus eesti
rahvast, tõmbab sm. Ossinovski paralleli natsi-Saksamaaga,
väites seega, et eesti rahvas on natsistunud.
Edasi räägib sm. Ossinovski, et “see kõik ohustab Euroopat”,
elik,
sm. Ossinovski väidab, et “eesti natsirahvas ohustab
Euroopat”.
Edasi räägib sm. Ossinovski, et “HItler tuli võimule
demokraatlikul teel”, andes mõisa, et demokraatiat Eesti ei
vaja.

Mida siis vajab Eesti, kui “demokraatia tõi võimule HItleri”
ja “ekrestumine tuleb peatada”?
Lisame siia sm. Ossinovski raevu “sisevaenlase vastu
võitlemisele” – see aga ei saa käia enam EKRE kohta, vaid on
ilmselgelt suunatud eestlaste kui rahvuse vastu, kes piisavalt
ei austanud “Võidupüha” ja “vabastajaid”.,
Sm. Ossinovski valmistab ette riigipööret Vene tankide abil.
Ilmselgelt on pöördumine, et “eesti natsid ähvardavad
vähemusi, päästke” sm. Putinile juba valmis kirjutatud.
Lilia Lilia 18.05.2016 07:56
Kas see oli Ossinovski lõpukirjand “Miks mulle eestlased ei
meeldi?”
did_230502 18.05.2016 22:47
Online Etymology Dictionary: “from Greek idiotes “layman,
person lacking professional skill” (opposed to writer,
soldier, skilled workman), literally “private person” (as
opposed to one taking part in public affairs), used
patronizingly for “ignorant person,” from idios “one’s own”
(see idiom).”
http://www.etymonline.com/index.php?allowed…
Paistab, et Ossinovski filosoofiaharidus siin paistab läbi,
tõepoolest, selle sõna algne tähendus on iseenda inimene,
versus ühiskondlik inimene.
muahhahahahaaa… 18.05.2016 08:31
Tuli (nati teises sõnastuses
seda üllitist lugedes umbes
sarnane mõte. Tundub, et enim lällama ja juba üsna sesosetut
vahtu kipuvad hetkel suus välja ajama justnimelt need tüübid,
kelle reiting kas hoogsas langemistempos või juba suisa alla
künnise langenud. Naljakaks teeb asjaolu see, et
kultuurmarksistide “meie arvamus ja vale arvamus” lipukirja
järgi käib asi nii, et kui rahvas vasakliberastide poolt
hääletaks – siis oleks see “sallivus ja demokraatia”. Kui aga
rahvas neid ei vali ja välja tahaks öelda, mida TEGELIKULT

millestki arvab – siis on see “populism ja viha”…
muahhahahahaaa… 18.05.2016 08:19
Viimase aasta jooksul olen korduvalt kuulnud murelikke
hüüatusi: „Vaata, mida EKRE ühiskonnaga teeb! Miks te selle
vastu midagi ette ei võta?“/…/President Meri on öelnud: „Eesti
rahvas ei tohi teha vigu.“
Selliseid “murelikke hüüatusi rahvavaenlaste” kohta trükiti
“Pravdas” ka CCCP nimelise riikolluse ajal. President Meri
kuulsamaid lauseid oli: “Rahvas ei ole loll”. Äkki jätaks nii
presidendivalimise-, homo- kui pagulasküsimuse rahva
otsustada: siis ju kohe hää näha, mida ühiskond tegelikult
arvab?
eid_151c04d4d6c426 18.05.2016 08:21
“Kindlasti olete ka teie viimase aasta jooksul mõelnud, mis on
Eestis juhtunud. Nagu pärast räiget joomingut, on meie avaliku
ruumi nurgad ksenofoobset okset täis. Sadadele inimestele
näidatakse
ust,
välismaalasi
ahistatakse
ning
demoniseeritakse.”
Teatan alandlikult: ei ole märganud. Nagu pole märganud ka
“üleskutseid isoleerida Eesti välismaailmast”.
Küll aga olen märganud isehakanud eliidi soovi kujutada kõiki
teisitimõtlejaid idiootidena ning järjekindlat
avalikust arvamusest hoolimatult üle sõita.

praktikat

eid_1520232c6f0389 18.05.2016 10:38
Somaallasest mees maksab Soome riigile aastas ca 17 000,
Lastega naine ca 30 000. Otsesed kulud.
Alla 20% neist töötab, seda sõltumata Soomes oldud ajast.
Lapsed koolis edasi ei jõua, sest perekonnas haridust ei
väärtustata.
Nn mitmekesisuse kasu tõendavad uuringud eksisteerivad sotside
peades, reaalselt pole neid olemas. Nimelt ei sõltu riigi
edukus mono- ega multikultuursusest.

Multikultuurne NSVL pidanuks Ossinovski väitel senini
õilmitsema. Monokultuursed Jaapan, Korea ja Hiina pidanuks aga
laostunud olema.
kõrvaltnägija 18.05.2016 09:14
“Kui Lili seepeale puhtas eesti keeles küsis: „Miks ma küll
siia istuda ei tohi?“, võttis mees end koomale.”
See on austus meid austava võõramaalase vastu.
Miks siin käsi peab rusikasse kiskuma. Miks on rassist see,
kes nõuab võrdset kohtlemist( võõras pole ülimuslik pühadus)
Martin Malm 18.05.2016 09:16
Nagu alati, ketravad “avatud sallijad” (sedapuhku seltsimees
Ossinovski) oma plaati astrofüüsikutest ja neurokirurgidest.
Mõne tegelikkuses normaalse välismaalase olemasolu ei muuda
olematuks fakti, et rõhuv enamus sissetungijatest ei kavatsegi
omaksvõtta siinse kultuuriruumi norme. Mitte kunagi, mitte
mingil tingimusel. Rootsi on hea näide, sisuliselt kiviviske
kauguselt.
https://www.facebook.com/allan.sarri/videos…
Sissetungijate tuppalaskmise kvoot on Eestis null, kuniks
rahvahääletusel pole otsustatud teisiti.

