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Pöördume Pressinõukogu poole seonduvalt 24. septembril 2019 Eesti Päevalehes ja Delﬁs avaldatud
artikliga, mis kannab pealkirja “Objektiivi rahastus sõltub varju jäävatest suurannetajatest”.
Nimetatud artikliga on loodud avalikkust eksitav kuvand, nagu valetaks või vassiks portaali Objektiiv
haldav Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) oma rahastuse kohta ja nagu tuleks suurem osa meie sihtasutuse sissetulekutest mitte väikeannetajatelt, nagu oleme korduvalt avalikult selgitanud, vaid avalikkuse eest varju jäävatelt ärimeestest suurannetjatelt.
Artiklis esitatud väide, et “tegelikult moodustavad väikeannetused SAPTK eelarvest vaid pisema osa”
on ühemõtteliselt ja otseselt faktiliselt vale ning sellise väite esitamiseks puudub igasugune faktiline
alus. Sama vale on detailsemalt esitatud alljärgnevas lõigus ja seda kajastab ka artikli pealkiri:
“Eelmisel aastal annetati SAPTK-le 351 350 eurot. Sellest vaid umbes 87 000 eurot tuli annetuskampaaniate käigus väikeannetajatelt. Veel 25 000 lisasid omalt poolt Vooglaiu sõnul kaks suuremat toetajat. Seega sai SAPTK väikeannetajatelt ja kahelt suuremalt toetajalt kokku 112 000 eurot.
See on aga üksnes 32% SAPTK eelarvest. Väikeannetuste osakaal SAPTK eelarvest oli vaid 25%.”
Täiesti alusetut ja väärat kuvandit on SAPTK rahastamise kohta loodud ka eelmises lõigus esile toodule
järgnevates lausetes:
“Kaks kolmandikku SAPTK-le tehtud annetustest tuleb aga avalikkusele täiesti teadmata allikast.
Kõige tõenäolisemalt tuleb see raha jõukatelt ettevõtjatelt, kelle jaoks paarsada tuhat eurot aastas
pole kontimurdev summa.”

Artikli autor Vahur Koorits on niisuguse järelduseni jõudnud raskelt vildaka arutluskäigu tulemusel,
nagu pärineksid SAPTKle tehtud väikeannetused vaid kaks korda aastas korraldatavatest portaali Objektiiv toetuskampaaniatest. Tegelikult pöördume aga tuhandete toetajate poolt ca kümme korda aastas
(kordade arv varieerub aastate lõikes), paludes erinevateks projektideks rahalist toetust. Ehk Objektiivi
kampaaniad on vaid kaks sellist pöördumist ca kümnest.
Samuti oleme juba kolm aastat kutsunud oma toetajaid üles vormistama SAPTK kasuks püsiannetust,
mida paljud inimesed on ka teinud, tagades meile seeläbi väikestest annetustest püsiva igakuise sissetuleku lisaks kampaaniate raames tehtud annetustele. Mingeid suurärimeeste sadadesse tuhandetesse
ulatuvaid annetusi ei ole me (kahjuks) mitte kunagi saanud – absoluutselt mitte ühtegi korda.
Vahur Koorits on sotsiaalmeedias õigustanud SAPTK rahastuse kohta otsese vale levitamist sellega, et
ma ei soovinud vastata küsimustele, mille ta mulle 17. septembril 2019 e-posti teel saatis. Minu soovimatus mitte tema küsimustele vastata ei õigusta aga kõige vähemalgi määral SAPTK suhtes otsese vale
levitamist. Seda enam, et mul ei ole vähimatki kohustust vastata ühegi meediaväljaande esindajate
pöördumisele, rääkimata sellistele väljaannete ja inimestele vastamisest, kes on korduvalt tõestanud
oma vaenulikku hoiakut SAPTK suhtes.
Alates sellest, kui Eesti Päevaleht ja Delﬁ lasid 2014. aastal liikvele meile palju kahju teinud täiesti alusetu ja ka Pressinõukogu poolt taunitud kuulujutu, nagu oleks meil mingid varjatud suhted Venemaa
võimuringkondadega, puudub meil nende väljaannete suhtes absoluutselt igasugune usaldus. Seetõttu
ei soovi me ka nendega suhelde – ja selleks on meil täielik õigus. Rääkimata sellest, et isikuandmete
kaitse põhimõtetest tulenevalt ei oleks meil ka vastava tahtmise korral vähimatki õigust avaldada kolmandatele isikutele infot selle kohta, kes on SAPTKd annetustega toetanud tuhanded isikud.
Eesti Päevalehe ja Delﬁ suhtes siduva Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkti 1.4. kohaselt peab
ajakirjanikuna tegutsev isik vastutama oma sõnade ja loomingu eest. Sama sätte kohaselt “ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.”
Pidades silmas, et Eesti Päevaleht ja Delﬁ on levitanud SAPTK suhtes ühemõtteliselt vääraid väiteid,
palume tuvastada Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksis sätestatud põhimõtete rikkumine nimetatud väljaaneete poolt.
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