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NB! Oled kommentaaride lehel. Kommentaarid on avaldatud Eesti Ekspressi lugejate poolt.
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asuv katedraal jäi maavärina
tagajärjel ilma ühest tornitipust

Dr. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, 23.08.2011 11:04

11:25Savisaar määras oma

Dear Mr. Luik, I hope it is all right for me as an Icelander to write a comment in
English to your op-ed on Iceland. Unfortunately I cannot read or write your beautiful
language. However, with the help of the almighty Google, I have managed to read
your op-ed.

meeskonda vastaskandidaadi
Jüri Ratase isa (17)

(1)

You mention David Oddson’s visit to Israel and the “police veteran” Evald Mikson.
Evald Mikson (Eðvald Hinriksson) was also the goalie of the Estonian national
football team, a sports masseur in Iceland, and last but not least a war criminal,
whether you like it or not. A war criminal, who belonged to the police and “rebels”
who fought the Soviets, the rebels that started the Holocaust in Estonia before one
single German invaded your country. Thus it is really pathetic in the year 2011 to
see comments to your op-ed by Estonians like “Tutu” who argues that the financial
meltdown in Iceland was caused by Jews and Jewish contacts of Icelandic bankers.
That is blatant anti-Semitism. Jews had nothing to do with the financial meltdown in
Iceland.
Yesterday, I mentioned your op-ed on my blog in Icelandic
http://www.postdoc.blog.is/blog... (and now you can see if Google translate can help
you read my blog). I used the opportunity to submerge into some interesting facts
about Mr. Jón Baldvin Hannibalsson, the Icelandic hero in Estonia. In 1960, as a
young university graduate, he had meetings with a member of the Soviet delegation
in Reykjavik. The contact person was the late Juri A. Rechetov. I wonder what the
“rebels” of Estonia would have done to a young social-democrat, who had meetings
with a Soviet officer.
Juri A. Rechetov, who after his stay in Iceland until 1966 received Ph.D.s in
philosophy and international law. Much later he became the Russian ambassador to
Iceland. He was the first Russian ambassador to write a personal op-ed in an
Icelandic daily, in which he quite correctly reminded the Icelanders of their
international commitments in connection with the case of Evald Mikson. Jón Baldvin
Hannibalsson’s contact person in the Soviet Embassy in Reykjavík was quite a
remarkable man, whose op-ed in 1992 might in fact finally have triggered the
investigation into the case of Mikson, an investigation which was terminated when
Mikson deceased in Reykjavík in 1993.
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If you are still in doubt of the guilt of Mr. Mikson you should read this report:
http://www.mnemosyne.ee/hc.ee/
Dr. Efraim Zuroff of the Simon Wiesenthal Center, a popular hate object in Estonia,
who initiated the demands to prosecute Mr. Mikson, is, although you might not be
able to see today, a much more important figure for Estonian democracy and post
Soviet era nation-building in Estonia than Mr. Hannibalsson of Iceland. You haven’t
really understood what democracy is all about, when you still allow the SS-veterans
gatherings and anti-Semitism in your media or when you refer to war-criminal Evald
Mikson as a police veteran. To hear and accept the truth is a healty sign of a
healthy democracy.
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Küllalt mõttetu on vaielda kellegi kurjategijaks olemise üle, kui vaidlejatel on
kurjategija ja kuriteo määratlemiseks täiesti erinevad õiguslikud, ja võimalik maailmavaatelised kontekstid. Sama tegu võib eri õiguslikes ja maailmavaatelistes
kontekstides omada kardinaalselt teist väärtust. Niisiis, esmaselt oleks vaja
vaadelda ja võrrelda kellegi negatiivselt või positiivselt hindamise kontekste, mitte
alustada aga isikust ega tema teost. See peaks olema selge ilma pikema
seletuseta. Sama isik ja tema tegu võivad ühes kontekstis ola kurjategija ja
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kuritegu, teises aga kangelane ja kangelastegu.
Kuid jäägu see märkus vaid märkuseks. Ma pole ega saagi olla pädev määratlema
siin ei autori maailmavaadet, et talle vastanud hr. doktori maailmavaadet.
Deklaratsioonidest - "Ta on kurjategija" või "Ta on õige" siin ei piisa.
Kaasaja Euroopas on levimas poliitkorrektsuse kirjutamata standardid. Me juba
teame, et need standardid kipuvad kohati murenema ja lagunema, kuna nad ei
vasta reaalsele elule ja on mingid mõttelised ideaalskeemid, mis praktikas annavad
tugeva tagasilöögi terve Euroopa mastaabis. Näiteks olgu või multikultuursuse
ohjeldamatu promo viimaste aastakümnete kestel, mis on praegu saanud täiesti
uue hinnangu lausa Euroopa juhtivate poliitikute tasandilt.
Eri standardis kehtivad näiteks ka Venemaal ja Eestis, kui me vaatleme 20. sajandi
keskpaiga Eesti - Vene suhteid ja nende riikide vahel toimunut. Samale sündmusele
on antud väärtuseks nii "vabastamine" kui "okupeerimine".

FOTOD: Oh, Odessa
Loe lisaks

@rvamus

Tiina Jõgeda: Viha
vaktsiinid (23)

Uued korterid rohelises
Kristiines, Hane 6 & 8

HINNAS PARKIMINE JA …

Sarnaseid erimeelsus võiks leida ilmselt massiliselt, kui hakata ajaloole ja isikutele
tagasi vaatama ja sellele kõigele hinnanguid andma. Osutub, et hindaja enese
kriteeriumid on määravad. Ja me polegi targemateks saanud.
Selline metodoloogiline mõte. Mitte inimseadused ega politkorrektsus ei määra
sündmuste ja isikute nende tõelist väärtust - need on liiga ebapüsivad, muutuvad,
teisenevad ja kokkulepitavad, et neid saaks tõsiselt võtta.
Euroopa põhiseaduslikest alusdokumentidest jäeti välja viide kristlusele kui
Euroopa alusväärtusele. Ma arvan, ilmaasjata. See väljajätmine oli poliitiliselt
korrektne ajastu nõue, kuid on tõsi, et jättes oma kultuuri ja väärtuste aluse
poliitkorrektselt ära, oleme me pimesi ekslejad ilma kõlbelise kompassita - siit ka
meie õigislike normatiivide relatiivsus ja suhtelisus. Sest õigus pole muud kui
seadustatud kõlbelisus. Kui kõlbelisus toetub aga suhtelisusele, pole lootustki
midagi püsivat endas omada, et eristada väärtus pseudost, õige väärast, hea
halvast ja kurjast.
Reeglina on lahendused ja vastused probleemidelele aste kõrgemal tasandil kui
konkreetsed probleemid ise.
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Kas pole irooniline, et sel ajal kui suur osa
maailma spordihuvilistest vaatab Korea
suunas ning ootab kergejõustiku
maailmameistrivõistlusi, räägib Eesti press
ja avalikkus suusatamisest.

Pr iit H õbem ägi: Veerpalu süüdimõistmine ja uued
vastikud küsimused (10)
24. august 2011 12:18

M e r e sa fa r i se lt sk onn a le Ta llinna
la h e l!

270€

VIDEO: Elektripirn + kitarr =
bluus

FISi otsus, et Andres Veerpalu on senistel
andmetel dopingu kasutamises süüdi, ei
ole mitte lõpp, vaid algus. Kui nüüd ka
Rahvusvaheline Spordiarbitraaž Veerpalu
süüdi jätab, tuleb hakata tegelema kõige
vastikumate küsimustega, mida siiani on
Eestis välditud.

Andr es Raid: 20 aastat hiljem - kas isandate või orjade
võim!? (11)

Kodune õhk võib olla viis korda
saastunum kui välisõhk (1)

24. august 2011 10:36

Kui Hegelil oli ja on õigus selles osas, et
tee valitsemise juurde kulgeb läbi orjuse,
siis oleks Eesti ideaalne paik selle
võimalikuks tõestuseks ja milles
transformatsioon kaasaegse riigi
tekkimiseks pidanuks kulgema ilma
igasuguste viperusteta.

August ja vana kuu peaksid sobima
võsalõikuseks

Rom an U bakivi: Mis põhjustas Eesti Wabariigi
huku? (48)
23. august 2011 14:23

1.septembril 1939. aastal alanud II
maailmasõja lõpptulemuseks eestlaste
jaoks oli lisaks tohututele inimkaotustele ja
kannatustele iseseisva Eesti Wabariigi
häving.
Lauri Pedajat "Ühikarottides" enam
ei näe: see ammendas ennast (14)

M adis Jür gen: Miks roller lärmab nagu helikopter? (28)
21. august 2011 09:42

Mu tuttav elab mõnusas kohas. Muidu elab
hästi, aga majanaaber paugutab ustega –
nii et maja väriseb – ja tuttav ei oska midagi
ette võtta.

Martin Saar räägib kunstnikuks
olemise võimalustest siin ja
välismaal (4)

Peeter H elm e: Gorbatšov oli visionäär - nagu ka viimane
Rooma keiser (10)
20. august 2011 13:08

„Gorbatšov oli selle ajastu suurmees," ütleb
Edgar Savisaar ajalehes Pealinn (14. 8.
2011). BBC tegi aga telesaate pealkirjaga
„Mihhail Gorbatšov: suur dissident". Ning
ilmselt on pea iga eestlane, kes väisanud
Vana Euroopat või Uut Maailma, kohtunud
isiklikult inimestega, kes peavad NSVLi
ainukest presidenti suurmeheks.

„Suvel võib!“ testis on pesu ja
teemaks silikoonrinnad
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Rom an U bakivi: Ehedast rahvuslusest Vabariigi
taasiseseisvumise päeval (15)

Kas lörri läinud suhet on võimalik
uuesti kokku lappida? (15)

20. august 2011 09:30

President Lennart Meri tekitas omal ajal
elevust kelmika küsimusega: mis on Eesti
idee?

Hiina horoskoop: looma-aasta märk
näitab, milline partner sa oled (8)

Ser gei Stadnikov: Venemaa nõrkuse salakaval
ahvatlus (32)
19. august 2011 07:30

Vene, peamiselt õigeusklikul alusel
ülesehitatud ja Euraasias asuv
tsivilisatsioon, on juba kestnud palju
sajandeid, olles oma territooriumilt maailma
suurimaks riigiks. Loomulikult ei ole see
juhuslik, selles väljendub ühemõtteliselt
mingi kindel struktuurne jõud ning
traditsioon. Teisalt ilmutab Venemaa aegajalt tahtmatult ilmse nõrkuse tunnuseid, kusjuures tehes seda tihtipeale nö nii vales
kohas ning ajal.

Peeter Oja: Sellist Eestit ma tahtsingi!

Milline peaks olema ideaalne
armastatu? (15)

(228)

18. august 2011 10:52

August 2011. Berliin. Pargin auto
Schützenstrassele. Vaid mõni samm, ja
pööranud vasakule Friedrichstrassele, jään
seisma. Sadakond meetrit eemal on
Checkpoint Charlie.

Finantsinspektsioon ei saa aru, kes
on Krediidipanga omanikud (9)

Tiina Jõgeda: Viha vaktsiinid Õnne valem (23)
22. august 2011 07:46

President Ilves: mina eurotsooni
hukku ei usu (24)

Käisin esmaspäeval Harjumäel vaatamas,
kuidas tiibeti mungad liivamandalat
meisterdavad.

Janek Luts: Ära tegime! (7)

Tuleviku karjäär: energeetikasektor
vajab tuhandeid uusi töötajaid (8)

18. august 2011 00:34

Et üks lugu settiks ühtlasemaks pildiks,
kulub vähemalt 25 aastat.

Vilja Kiisler : Pole Drambjani, pole probleemi

(123)

17. august 2011 08:03

Drambjani juhtum tõendab selgelt, et
Ameerika on meile lähemal kui Euroopa.
Bin Laden tapeti kohtuta, seevastu Breivik
võeti kinni elusalt. Ent erinevalt neist ei
tapnud Drambjan ainsatki inimest – ometi
lasti ta kohapeal maha.
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M ar ek Str andber g: Peaksime ise vedureid kokku
panema (35)
15. august 2011 12:29

Marek Strandbergile kirjutab Eesti Raudtee
vedurite ostu kommenteerides, et talle
meeldiks, kui me uute vedurite ostmise või
vanade remontimise asemel suudaksime
ise vedureid kokku panna.

Kapo kommentaar: info erinevus oli tingitud sellest, et info
pidevalt täienes (27)
12. august 2011 17:47

Info avalikustamine eilsest sündmuses oli
asutuste vahel koordineeritud ja infot
avalikustati nii kiiresti, kui asjaolud seda
võimaldasid.

H ar do Aasm äe: Versioon sellest, miks armeenlane
ründas Kaitseministeeriumi maja (161)
12. august 2011 17:14

Allpool välja pakutud stsenaarium ei
pretendeeri tõele, kuid võib sellele lähedal
olla.

Askur Alas: I nfoporno Kaitseministeeriumi maja
ründamise kohta (57)
12. august 2011 16:07

Politsei ei tea, mida Kapo ütleb?
Prokuratuur ei tea, mida peaminister ütleb?
Mis toimub?

Jakob K ar u: Vastuhakk gerontokraatiale? (1)
16. august 2011 07:39

Hiljuti valgustati meedias pikalt Aili Vindi
juhtumit.

I ndr ek Tar and: On aeg usaldada kodanikke! (86)
15. august 2011 06:28

Tahan teiega arutleda presidendi ja tema
valimise üle. Ma tean, et meie poliitilises
praktikas peetakse arutelu tegelikult
nõrkuse tunnuseks ja peab esitama
ainuõigeid seisukohti. Aga soov arutleda on
juba kord minu nõrkuseks.
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Janek Luts: Nihilistlikud tervitused 20. augustiks (34)
11. august 2011 00:02

Kui argumendid on otsas, siis külva aina
segadust! Sedasi saab kokku võtta Edgar
Savisaare käitumise idaraha skandaali,
riigikogu valimistel kaotamise ja Tallinna
linnavalitsuse pistiseafääride selgitamisel.

Kir sti Vainküla: Seadusetäiendus troppidele (48)
12. august 2011 07:34

Meid oli sel hommikul umbes üheksa
autojuhti. Lasime kõik üksteise sabas
(korraliku pikivahega) lubatud 100 km/h
tunnikiirusega ühest kuurortlinnast pealinna
poole.

Andr es Raid: Rahvas tahab verd, otseütlemist ja silte (20)
10. august 2011 07:30

Vahur Koorits kirjutas hiljuti Delfis loo, mis
kahjuks jäi vajaliku tähelepanuta. Tegemist
oli vist esimese katsega analüüsida
poliitikute tekste mitte isikliku sümpaatia,
vaid tekstis leiduvate fraseologismide jpm
alusel.

H ar do Aasm äe: Ajakirjandusvabadusest ja
ajakirjanduse omavolist (61)
9. august 2011 12:53

Olin üsna nõutu, kui lugesin Äripäeva
ajakirjaniku Anne Oja järjekordset
allakirjutanule pühendatud artiklit 18. mai
Äripäevas. Lugu ise on vaid 4200
tähemärki pikk, kuid sisaldas 14 faktiviga,
ekslikku väidet või tavalist solvangut.

Raivo Raave: Rikaste vaesus (59)
8. august 2011 08:19

Me elame ühes maailma kallimas riigis –
Eesti Vabariigis. Endiselt räägime
heaoluühiskonnast. Jätkame müüti heaolu
poole püüdlemisest, teades, et vaid
vähesed jõuavad sinna.

Paavo M atsin: I gatsedes metafüüsilist monarhi

(10)

6. august 2011 09:23

Juhtusin suve alguses Tartus ostma lilli
91aastase mutikese käest, kes ütles
salapäraselt naeratades, et kuigi ta on lilli
kasvatanud viimased 80 aastat, siis sellist
aastat nagu nüüd ta ei mäleta.
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Veiko M är ka: Kampsunites või päris paljalt

(7)

5. august 2011 09:25

Teater algab garderoobist. Selgub, et
poliitika üha enam samuti.

Sulev Vedler : Presidendikampaania läheb lahti! (16)
3. august 2011 18:45

Toomas Hendrik Ilves on olnud Eestile
asjalik president. Kuid ma ei tunne kedagi,
kes tunneks kedagi, kes saaks anda
veenva eitava vastuse Indrek Tarandi
riigitelevisioonis esitatud küsimusele “Äkki
olen mina parem?”.

Kas lubada võimudel nuhkida või mitte? +Salajase andmebaasi KAIRI
lugu

(45)

3. august 2011 09:34

Elektrooniline jälitus paisutab "vali korra"meeste võimu Eestis.

Ser gei Stadnikov: Kogu selle maailma kuld (I I OSA) (28)
2. august 2011 15:07

Askur Alas: Seitse tähelepanekut Viljandi Folgi kohta (9)
1. august 2011 12:41
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