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21. veebruar 2022 
 
Lgp Eesti Vabariigi peaminister, pr Kaja Kallas! 
 
Pöördun Teie poole seonduvalt asjaoluga, et 17. veebruaril 2022 avaldasite Teie kui Eesti Vabariigi 
peaminister oma ametlikul Facebooki lehel postituse, milles esitasite minu isiku suhtes raskelt 
laimavad valeväited (vt https://www.facebook.com/kallaskaja/posts/358839806063609). 
 
Esiteks on faktiliselt otseselt vale Teie väide, nagu oleks minu või ka minu juhitud Sihtasutuse 
Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) poolt Toompeal korraldatud meeleavaldusel rünnatud 
Eesti politseid. Reaalselt ei ole mitte ühelgi minu või SAPTK korraldatud meeleavaldusel mitte kunagi 
mitte ühtegi politseinikku rünnatud. Seda fakti võib kinnitada Politsei- ja Piirivalveamet. Vastupidiselt 
Teie väidetule oleme meie korraldatud avalikel koosolekutel alati taganud austuse avaliku korra vastu 
ja kutsunud inimesi üles käituma politseinike suhtes lugupidavalt. 
 
Teiseks on faktiliselt otseselt vale Teie väide, nagu oleks 23. oktoobril 2021 Vabaduse väljakul 
toimunud meeleavalduse korraldanud mina koostöös EKRE-ga, just nagu on vale ka väide, et meie kui 
meeleavalduse korraldajad ründasime sel meeleavaldusel Eesti arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid. 
Reaalselt oli kõnealuse meeleavalduse korraldajaks SAPTK üksi ning sel täiesti rahumeelselt kulgenud 
meeleavaldusel ei leidnud aset mitte ühtegi rünnakut mitte ühegi inimese vastu (küll aga avaldati 
korraldajate poolt arstidele ja politseile tänu). Sedagi fakti võib kinnitada Politsei- ja Piirivalveamet. 
 
Kolmandaks on faktiliselt otseselt vale Teie avalik osutus, nagu oleks minu näol tegu end sinimustvalge 
lipu taha varjava isikuga, kes ründab Eesti iseseisvust. Eesti iseseisvuse vastased ründed on 
karistusseadustikus kirjeldatud kuritegudena, ent mina ei ole ühtegi sellist rünnet toime pannud. 
Jällegi võib seda fakti kinnitada Politsei- ja Piirivalveamet, samuti prokuratuur. See, kui peaminister 
hakkab avalikus arutelus esitatud valitsuse suhtes kriitilisi seisukohti tembeldama rünnakuks Eesti 
iseseisvuse vastu, on ohtlik ja vastuvõetamatu. 
 
Kõik Teie poolt esitatud valeväited on nii eraldi võetuna kui ka kogumis raskelt laimavad ja seeläbi 
minu head nime kahjustavad. Sellisena on tegu nii võlaõigusseaduses kui ka riigivastutuse seaduses 
sätestatud põhimõtete jämeda rikkumisega. Eelnevat silmas pidades nõuan Teilt kui peaministrilt, et 
eemaldaksite viivitamatult kõnealuse postituse oma ametlikult Facebooki lehelt ja avaldaksite seal 
samas valeväidete esitamise eest avaliku vabanduse. Kui seda ei ole tehtud Eesti Vabariigi aastapäevaks 
ehk 24. veebruariks 2022, pöördun oma õiguste kaitseks kohtu poole. 
 
Muu hulgas palun käsitleda käesolevat pöördumist isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21 kohase 
vastuväitena.  
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