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Eesti liitus euroimpeeriumiga
Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) korraldas 30. augustil Toompea lossi ees meeleavalduse Eesti liitumise vastu Euroopa
Stabiilsusmehhanismiga (ESM).
Üritusel astus teiste hulgas üles EKRE juhatuse liige Martin Helme, kes jagab oma
seisukohti ka Kesknädala lugejatega.
MARTIN HELME, eurovastane
Absoluutselt kõigile peaks olema selge, et see, mis
toimus Toompea saalis, on absurdne.

Mõistusevarjutus

Seal on mõistusevarjutus. Seal ei mõelda enam samades kategooriates, milles tavalised inimesed. Kui
aastal 1940 astus vale ja pettusega kokku pandud
Riigivolikogu Nõukogude Liidu koosseisu ning veidi
vähem kui aasta varem olid meie president, kaitseväe
juhataja ja valitsus leppinud baaside lepinguga, nõustudes meie iseseisvusest loobuma, siis neil oli vähemalt olemas vabandus: Eesti piiride taga seisid tankid,
kahurid ja lennukid, mida meie vaenlane oleks kõhklematult kasutanud. Neil oli vabandus, sest nad lootsid, et hoiavad hullema ära.
Ma ei näe praegu Eesti piiridel tanke, lennukeid ja
kahureid, mis sunniks meie parlamenti ja valitsust samaväärseid otsuseid langetama nagu 1939. või 1940.
aastal.
Me anname ära oma maksukogumisõiguse, maksuraha, eelarve koostamise õiguse, oma põhiseaduse
kehtimise, oma võimaluse majanduslikuks jõukuseks
järgmistes põlvedes. Sest see võlg on nii hiigelsuur, et
lähiajalgi ei ole lootust vähendada näiteks makse majanduse elavdamiseks või võimalust ise otsustada, kuhu
korjatud maksuraha suunata. See otsus, mis langetati,
lõpetab meie põhiseaduse kehtimise  niipalju kui ta
üldse veel kehtis. Nüüd on viimased räbalad läinud.

Probleemid eurosse sisse programmeeritud

TEHTI AJALUGU: Osa rahvast protestis Toompea lossi platsil, teine osa hääletas Toompea lossis. Tulemus  protestijate
häält, nagu Eestis tavaks, keegi kuulda ei võta, ja hääletustulemused jagunesid: 59 poolt, 34 vastu, 1 erapooletu. Poolt olid
IRL, Reform ja kaheksa sotsi  Sven Mikser, Andres Anvelt, Mart Meri, Indrek Saar, Eiki Nestor, Jevgeni Ossinovski, Jaak
Allik ja Rannar Vassiljev. Kümme sotsi hääletasid vastu. Kusjuures, kui seis oli 50 poolt ja hääletamise lõpuni jäi vaid mõni
sekund, ilmus tabloole 51, ja kohe lisandusid juurde sotsid  ilmselgelt ootas SDE kaalukausi kaldumist!
Keskfraktsiooni liikmed hääletasid enamuses vastu, kusjuures mitte ükski keskerakondlane ESM-i poolt ei hääletanud.
Igor Gräzinil (Reform) ja Juku-Kalle Raidil (IRL) lubati samuti vastu hääletada. Tõnis Lukas (IRL) jäi erapooletuks.

Eurokriis ei ole tekkinud ootamatult. Targad pead 
majandusteadlased, poliitikud, ajakirjanikud  juhtisid
juba 1990-ndatel, kui eurot alles plaaniti kasutusele
võtta, tähelepanu sellele, et euro on eluvõimetu valuuta. Tal on nii palju vigu ja probleeme sisse programmeeritud, et ta ei saagi kunagi toimima
hakata. Sellest hoolimata lükati
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Võlaorjuse vastu aitab ainult ühisrinne
Kesknädal avaldas 1. augustil juuresolevast Ellen
Browni pikemast kirjutisest lühikokkuvõtte, mille saime portaalist De Civitate. Seoses suve ja puhkustega
jäi see informeeriv kirjutis aga meie lugejate seas
üsna tähelepanuta. Pidasime seega just nüüd, pärast
ESM-iga ühinemist (Riigikogu häältega 59 poolt : 34
vastu) vajalikuks avaldada Browni kirjutis täielikult,
et eestlased ikkagi täpselt teaks, mis see ESM õigupoolest on (ja millest meie ametlik Eesti ei räägi).
Mõtelda ei ole kunagi hilja!

ESM ehk lugu sellest,
kuidas Goldman &
Sachs vallutas Euroopa

ja ümberlükkamatu päästefond pankadele.

Ellen Brown,
19.07.2012

õnnestus Henry Paulsonil, endisel Goldman & Sachsi juhatuse esimehel, USA Kongressilt välja nõuda 700 miljardi
USA dollarini ulatuv pankade
päästepakett.
Ent eesmärgi saavutamiseks
oli Paulson sunnitud kasutama
äärmuslikku lunimisstrateegiat, mis hõlmas endas ähvar-

Goldman & Sachsi* kavandatud riigipööre, mis Ameerika Ühendriikides ebaõnnestus, on Euroopas peagi
teoks saamas  st asutamisel
on maksumaksjate rahadega
tagatud püsiv, pöördumatu

2008. aasta septembris

dusi maailma rahandussüsteemi kokkukukkumisest kuni
riikliku sõjaseisukorra kuulutamiseni. Mis peamine  nimetatud abipakett kujutas endast
ühekordset meedet.
Paulsoni katse luua USA-s pankade päästmiseks püsiv organ
(nn TARP  Troubled Asset
Relief Program) põrkas Kongressi vastuseisule ning oli määratud läbi kukkuma.

2011. aasta detsembris

õnnestus Euroopa Keskpanga
presidendil Mario Draghil, endisel Goldman & Sachsi Euroopa divisjoni asepresidendil,
ilma kelleltki luba küsimata
heaks kiita 500 miljardi euroni
ulatuv Euroopa pankade päästepakett. Nimetatud sammule
järgnes eurotsooni rahandusministrite vastu ööd aset leidnud kohtumine 2012. aasta jaa-

nuaris. Üksnes minimaalset
meediakajastust leidnud kohtumisel võetigi vastu otsus
asutada Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) nime kandev alaline päästefond. Põhimõtteliselt on ESM institutsioon, mille võimuses on asetada eurotsooni liikmesriikide
valitsustele piiramatu võlakohustus.
Seega kujutab ESM endast süsteemi, millega liitunud riikide
maksumaksjatel lasub ühepoolne kohustus teha ESM-ile
väljamakseid, ja seda niipea,
kui ESM-i bürokraadid seda
tarvilikuks arvavad.

Esmapilgul tundub,

nagu oleks Euroopa pankurite
riigipööre õnnestunud ilma sisulise vastupanuta. Lõppude
lõpuks toetavad ESM-i nii eurotsooni riikide valitsused ja

nende võlausaldajad kui ka
turg, ja kõik selle nimel, et
rahaturgudel võiks jätkuda riigivõla ostmine. Võlausaldajate
nõudmiste rahuldamiseks ei
ole ükski ohver liiga suur, sest
kus võiks veel leiduda raha, et
finantseerida eurotsooni liikmesriikide rusuvaid riigivõlgu?
Ent alternatiiv pankade võlaorjusele on tõepoolest olemas.
Kuid enne alternatiivi formuleerimist on meil vaja kõigepealt mõista, miks ESM-i lepingu läbisurumine kujutab
endast sisuliselt Euroopa Keskpanga vaikset ülevõtmist Goldman & Sachsi poolt.

ESM-i varjukülg

ESM on alaline päästefond,
mis on mõeldud asendama
ajutise iseloomuga Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF)

ja Euroopa Finantsstabiilsusmehhanismi (EFSM), ning seda niipea, kui ESM-i aluslepe
on ratifitseeritud liikmesriikide poolt, mille kapitali sissemaksed ületavad 90% fondi
kogumahust  miski, mis peaks
eeldatavasti juhtuma 2012.
aasta juulis. [Kasutatakse tulevikuvormi, kuna see artikkel
avaldati esmalt 2012. aasta
aprillis.  Tõlkija märkus.]
Algselt 2011. aastal saksa keeles Youtubeis ilmunud video
pealkirjaga The shocking
truth of the pending EU collapse! (okeeriv tõde peatselt
saabuvast Euroopa Liidu kollapsist) paljastab ESM-i olemuse piisava selgusega, õigustamaks videos sisalduva tsiteerimist alljärgnevas.
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Keskerakondlased pärivad aru Eesti kodanike kuritegudest välismaal

Unenägu nagu
elu
PEEP PÕDDER
Jõgeva haigla peaarst

Ü

hel ööl ärkasin hirmuhigis, painajaliku unenäo peale. Ei saanud alul
arugi, mis selles unenäos mind hirmutas, kuid siis tabasin õudusega 
unenägu oli täpselt nagu elu.

O

lin sõjaväes ja kaevasin hauda, oi vabandust!  auku, nagu meie peaminister väidab aegade algusest alates ikka sõjaväes tehtud olevat.
Munder oli mul imelik. Kiivri asemel fooliumist mütsike ja üle õla märss
mingite tundmatute seemnetega, mida aga eriti süüa ei julgenud. Nimelt
polnud ma kindel, ega need seemnekesed mind veelgi paksemaks nuuma 
sissetulek (mis päris kopsakas) ei oleks võimaldanud mul haigekassale
enam suuremat ülekaalulisuse maksu tasuda.

H

aua serval istus Vene tsaar Peeter Esimene, kes just käis Keskhaigekassas
ametlikul visiidil  kogemusi vahetamas, kuidas õige tehnikaga ka
oma bojaaridel vatsad üle mõõta. Krahv Orlov ja eriti vürst Menikov olevat viimasel ajal sageli haiged, küll vaevavat neid ülesöömisest tingitud
maovoolmed ja lupjumisest tekkinud rinnapigistus. Haigekassale jäi visiiti
meenutama kullatud küünarpuu, millega habemeid üle mõõta  üleval
pikkus ja kohe selle all maksu suurus. Täiesti kasutatav meiegi tingimustes,
rahaühik oli vaid veidi imelik  poltinnik (poolerublane  Toim.).

P

eeter oli viisakas inimene, meie kloostrisse oma seadustega ei tahtnud
trügida, ja küsis minult poolihääli: kes see kiilakas seal Toompeal ühes
aias pidevalt mingist ESM-ist karjub  otse nagu hüüdja hääl kõrbes? Talle
tulnud jooksurõivastes kasnatei (kassameister  Toim.) Jürgen vastu
ning öelnud, et ärgu pangu tähele, see on õiguskantsler; kunagi oli täiesti
normaalne advokaat, nüüd on koerapöörirohtu söönud. Peeter soovitanud
tagasihoidlikult: kui tal mõni kantsler hulluks peaks minema, paneks teise
kuskile kaugemasse kubermangu kuberneriks, mitte ei jätaks pealinna teistele naeruks vaadata, inimene ju ikkagi teenetega. Juri (saksapäraselt Jürgen)
aga rühmanud vastu: Kõik kohad täis, peab veel ootama. Varsti saab Jõgeval
riigigümnaasium valmis, paneme sinna direktoriks.

V

äljamaiseid eksperte liikus linna peal ringi teisigi. Minuga sarnaselt
haigekassa suurenenud maksukoormuse all ägav (ikka see ülekaalulisuse maks!) Politseiameti peadirektor oli nõuandjaks kutsunud Bruce Willise
ja Steven Segali, sest oma rahva hirmutamine sellega, et napsisena autoroolis istumise või kiiruseületamise puhul viiakse pätid arestimajja, ei andvat
mingit efekti. Nagu hane selga vesi oli ka kuue kannatanuga lõppenud näitliku autotagaajamise organiseerimine keset linna. Kolm mõlkis autot, kuus
patsienti arstide käes (ikka haigekassa raha eest!). Ja selle asemel, et usinaid korravalvureid kiita, ähvardab haigekassa politseid koormata eraldi
maksuga, nn lollusemaksuga. Hollywoodi märulimehed lubasid aga
lahkelt, et Palgasõdurid III filmitakse Tallinna tänavatel, siis saavat linnarahvas näha sellist kuulirahet ja tagaajamist, et edaspidi vaid roomates
ringi liigub.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas
justiitsminister Kristen Michalile arupärimise
seoses Eesti kodanike kuritegudega välismaal, pidades eelkõige silmas endise mõjuka
kaitsepolitseiniku Indrek Põdra juhtumit.
Arupärimises nenditakse, et 15. augustil jõudis
Eesti avalikkuseni erinevate meediakanalite
vahendusel uudis, milles kirjeldati, kuidas
Moskva Panga endine president Andrei
Borodin saatis Venemaa prokuratuurile palve
uurida informatsiooni, mille kohaselt pank
andis altkäemaksu Eesti kaitsepolitsei endisele ametnikule Indrek Põdrale. Arupärimise
üle andnud Riigikogu liige Priit Toobal (pildil)
ütles, et prokuratuuril on kohustus kuriteotunnuste ilmnemisel algatada kriminaalasi,
lähtudes ka avalikest allikatest.

Kahjuks puuduvad andmed selle kohta, kas ja
kuidas on prokuratuur reageerinud süüdistustele,
et kõrge ametnik on võtnud välismaalt altkäemaksu. Soovimegi justiitsministrilt teada, missugune on tavapärane praktika juhtumite korral, kus
Eestis kuriteos süüdi mõistetud isikut uuritakse
kuriteokahtluses ka välismaal, selgitas Toobal.
Lisaks ootavad keskerakondlased justiitsministrilt
vastust küsimustele, kas Eesti õiguskaitseorganid
teevad sellesarnaste juhtumite korral koostööd
Vene Föderatsiooni õiguskaitseorganitega? Kas
prokuratuur on alustanud Indrek Põdra juhtumi
uute faktide osas kriminaalmenetlust ja kas vastab
tõele, et Põdraga seotud kohtumenetluses sõlmiti
prokuratuuriga kokkulepe prominentsete isikute
kaitseks?

Tallinn küsib rahva arvamust Mustpeade maja kohta
Tallinna linnavolikogu on otsustanud välja selgitada
tallinlaste arvamuse Mustpeade maja säilitamise kohta avaliku kultuuriobjektina. Linnavolinik Kaie Kõrb (pildil)
ütles, et see hoone on meie ühine kultuuriväärtus ja et linn on Mustpeade maja korras hoidnud ja renoveerinud, kultuurisündmuste arv
selles on mitmekordistunud. Kõrb tõdes, et kultuuriinimesed ja loomeliidud tunnevad suurt
muret Mustpeade maja saatuse pärast.
1991. aastal esitas Mustpeade vennaskond
(Bruderschaft der Schwarzenhäupter aus
Reval) Pikas tänavas asuva neile kuulunud vara,
Mustpeade maja hoonetekompleksi ja selle
juurde kuuluvate kinnistute, tagastamise
taotluse. Sellest ajast kestabki vaidlus
Mustpeade maja saatuse üle.
Ehkki nii linnavolikogu kui ka kohus on otsustanud jätta Mustpeade maja Tallinna linnale,
on IRL-i ja Reformierakonna valitsus korduvalt püüdnud seda vennaskonnale tagastada.
Tänavu 28. juuni korraldusega jättis valitsus taas rahuldamata linnavolikogu taotluse Mustpeade maja tagastamata jätmiseks, mispeale Tallinna linn pöördus 26. juulil
jälle halduskohtusse.
Linnapea Edgar Savisaare sõnul on vaidlus Mustpeade maja
saatuse üle sama vana kui taastatud Eesti riik ning see on
neelanud juba palju rahva raha. Kui aga valitsuse arvates

aitaks vennaskonna tagasitulek tugevdada ajaloolise
hansalinna kuvandit Tallinnast, siis võiks ju kogu linnasüdame kunagiste valdajate vahel ära jagada, märkis linnapea.
Linnavolikogus peeti sel teemal tuline debatt,
milles SDE ja Keskerakond avaldasid toetust
seisukohale jätta Mustpeade maja linnale, opositsiooniesindajad arvasid vastupidi. Avo Üprus
(IRL) hindas säärast soovi koguni bolevistlikuks.
Andres Kollist (Kesk) seevastu meenutas, et
Mustpeade vennaskond on keskajast pärit kaupmeeste ja sellide ühendus, kuhu praegu kuuluvate
ärimeeste arv on suurenenud koos vaidlusega vara
tagastamise üle. Kollist soovitas avalikkusele
teada anda, kui palju on kulunud rahva raha selle
hoonekompleksi korras- ja tööshoidmiseks.
Savisaar ütles, et valitsus on jätnud oma otsuseid
tehes välja selgitamata, missugune on avalik huvi
Mustpeade maja tuleviku suhtes, ent linnavalitsus
on otsustanud nüüd seda teha. Avalikku arvamust
saab selgitada meediaanalüüsi, uuringufirmade kaasamise ja
toetusallkirjade kogumise kaudu. Viimane variant  allkirjade andmine Mustpeade maja avaliku kultuuriobjektina
säilitamise toetuseks  võeti volikogu saalis kohe kasutusele.
Tulemus tahetakse välja selgitada aasta l õpuks, teatas linnavolikogu avalike suhete nõunik Ester ank.

HIIBUSE NÄDAL

V

eel Kõrgemas Politseiametis toimus rahvusvaheline kongress, kus
peaettekannetega esinesid Richard Sorge, Mata Hari ning korraks
vangimajast välja toodud meie oma Herman Simm. Viimase ettekanne
kaitseministri kaotsiläinud portfelli teemal võeti vastu üldise heakskiidu ja
tunnustusega. Sorge ettekanne pealtkuulamistehnikate arengust viimase 70
aasta jooksul päädis praktiliste nõuannetega, kuidas pealt kuulata Edgar
Savisaare sisearutelusid oma teise Minaga. Nõrgima esituse tegi aga makaroniõgijast (s.t. itaallasest) endine New Yorgi linnapea Rudy Giuliani, kes
soojalt soovitas põtrade, luikede ja kohaliku loomaliigi toobalite küttimise
vahel jälgida, et mõni turbani ja pika habemega mehike pommi Tallinna
Kaubamaja alla ei paneks ja Estonian Air ikka lennuväljal, mitte
Kaitseministeeriumi katusel maanduks. See üldiselt ei huvitanud kedagi.
Kui ma ärgates ahastusega hüüdsin: Jumal, Sa näed ja ei karista!?,
kuulsin nagu ilmsi vastuseks: Kurat, ega mina ka kõike ei jõua  kui
ei meeldi, mine Soome elama!

Aadress: 10130 Tallinn, Toom-Rüütli 3/5
Tellimine ja levi: 6 177 717
Peatoimetaja Urmi Reinde urmi@kesknadal.ee
Uudistejuht Indrek Veiserik indrek@kesknadal.ee
Toimetaja Tiit Maksim
tiit@kesknadal.ee

6 274 583
6 274 571
6 274 573

Toimetus käsikirju ei tagasta. Kesknädalas ilmunud artiklid väljendavad
nende autorite arvamust, mis ei pruugi kokku langeda toimetuse omaga.
Levi AS Express Post ja AS Eesti Post.
Lehte kirjastab MTÜ Vaba Ajakirjandus
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Kaitsepolitseil ja prokuratuuril ülesanne Savisaar maha võtta
Uurimisorganid on tõsises õiguslikus kriisis. Nii kaitsepolitsei kui ka prokuratuur on kaotanud oma iseseisvuse ning on muutunud poliitiliselt juhitavateks.

SIRET KOTKA
Keskerakonna volikogu
aseesimees

Ühtede juhtumite puhul pigistatakse silm kinni, kuid teiste
puhul tehakse sääsest elevant.
Näiteks, nn korruptandist kaitsepolitseinik Indrek Põdra
süüasja juures on lahatud vaid
selle jääpealset tippu 
rahapesubüroo ametnike ja
prokuratuuritegelaste kuritegelike sidemete varjamine
nii Eesti kui ka Vene allmaailmaga
(E.
Savisaar.
Kesknädal 18.07.2012) on silmakirjalikult maha salatud.
Sama seis on ka IRL-i idarahaga ehk elamislubade skandaaliga, mis on tänaseks unustusehõlma surutud, ning ennustan, et sama juhtub ka
Reformierakonna varjatud
rahastamise skandaaliga.

Kapo ja prokuratuur
valitsuse lõa otsas

Need näited räägivad kindlat
keelt sellest, et siseminister
Ken-Marti Vaheri vana koolivend ja hea sõber Norman Aas,

ning Raivo Aeg Kaitsepolitseiameti peadirektorina on selgelt
tänuvõlglased praeguse valitsuskoalitsiooni ees. Teened
nõuavad vastuteeneid, sest
käsi peseb kätt.
Mida aga tehakse nende
inimestega ja erakondadega,
kes ei jaga end Eesti riigiks
pidava Reformierakonna või
Isamaa ja Res Publica Liidu
poliitilisi seisukohti? Keskerakondlast Vladimir Panovi
solgutati alusetult tervelt viis
aastat kohtupingis, mis kõik
loomulikult päädis õigeksmõistva kohtuotsusega. Sama
tehti ka kunagise Pärnu linnapea Mart Viisitammega, kes sai
samuti õigeks mõistetud.
See kinnitab, et valitsev
võimuliit tegeleb juba pikemat
aega ja süsteemselt Keskerakonna ning Rahvaliidu hävitamisega, kasutades selleks kaitsepolitseid ja prokuratuuri.
Villu Reiljani, Toomas Annuse
ja Ester Tuiksoo ehk maadevahetuse juhtumis tunnistas
kohtunik Valeri Lõõnik, et teda
ähvardati kriminaalasja algatamisega, kui ta teeb positiivse
kohtuotsuse, mis näitab, et,
olles marionetistanud prokuratuuri ja kapo, on sihikule võetud ka Eesti kohtusüsteemi
allutamine.

Peksad Savisaart, saad
kindraliks!

Mõelda vaid, et üksnes 500
euro pärast tungisid tervelt 40
kaitsepolitseiametnikku
Keskerakonna büroosse ja
lootsid, et kalastamise käigus midagi suurt õnge otsa jääb.

Usun, et see oli nii võimuparteidele kui ka kaitsepolitseile endalegi tõeliselt suureks
pettumuseks, kui leiti ainult
Hannes Rummi kirjavahetus.
Tänaseks on 500-eurose
annetuse juhtum ametlikult
lõpetatud, millest saabki järeldada, et prooviti sääsest elevanti teha. Sellelesamale arvamusele on varem viidanud ka
Riigikogu reformierakondlasest põhiseaduskomisjoni
esimees
Rait
Maruste:
Massiivne politseioperatsioon lahja kahtlustuse pinnalt
meenutab Valgevenet ja parlamendiliikmete paberite (arvutite, telefoni) valimatu ärakorjamine on sekkumine sõnavabadusse. Mida iganes ma ei
arva Keskerakonnast, ei
vabasta see meid demokraatliku õigusriigi reeglitest ja
põhimõtetest.

SIRET KOTKA:
Kaitsepolitseile
ja prokuratuurile
on antud selge
poliitiline tellimustöö: maksku
mis maksab,
Savisaar tuleb
enne kohalike
omavalitsuste
valimisi Tallinnas
maha võtta.
Reformierakonna ja IRL-i juhtpoliitikud teadsid väga hästi,
et kui nad võtavad Rahvaliidult
kuninga ehk Villu Reiljani,
siis lakkab see partei olemast.
Nii on see sisuliselt juhtunudki.

Michal siiski kaalub Norman Aasa
ametist vabastamist?
3. juulil tegi Keskerakond Siseministeeriumile ettepaneku vabastada ametist Kaitsepolitseiameti peadirektor Raivo Aeg usalduse kaotamise tõttu, kuna
maadevahetuse kohtuasjas leidis esimese astme kohus, et jälitustoimingute läbiviimisega rikuti süüdistatavate põhiõigusi. Ühtlasi tegi Keskerakonna juhatus justiitsminister Kristen Michalile (pildil) ettepaneku vabastada ametist riigi peaprokurör Norman
Aas. Kesknädal kirjutas sellest pikemalt 4. juuli lehes.
On selgunud, et siseminister
Ken-Marti Vaher keeldus vastu
tulemast Keskerakonna nõudmisele. Ta keeldus ka andmast
hinnanguid kaitsepolitsei tegutsemisele, meenutades, et
kohtusüsteem on kolmeastmeline ning et nn maadevahetuse kaasuses ei ole esimese
astme kohtu otsus jõustunud,
vaid prokurörid on kasutanud
apellatsiooniõigust ning selle
kohtuotsuse vaidlustanud.
Kesknädala meelest oli siseministri reaktsioon igati mõistetav. Kaitsepolitseiameti peadirektor Aeg on IRL-i võimuladvikuga kokku kasvanud,
sest teab selle partei hämaratest tegudest nii mõndagi. Aegi
lahtilaskmine seaks ohtu IRL-i
poliitilise turvalisuse. Aeg on
aastaid tegutsenud võimuerakondade ustava abimehena,

kes opositsiooni taga kiusates
on eelkõige IRL-i võimu kindlustanud. Eriti naeruväärselt
kõlab Vaheri viide kohtusüsteemi kolmeastmelisusele 
keskerakondlaste Aleksander
Raide, Ivo Parbuse ja Elmar

Sepa otse kohtusaalist trellide
taha saatmiseks piisas esimese
astme kohtu otsusest küll.
Minister Michalilt pole Norman Aasa ametisse sobivuse
kohta enne lehe trükki minekut
Keskerakonnale vastust tulnud, kuigi taotlusnõudele vastamise tähtaeg sai täis 24. augustil.
Väidetavalt on vastuse esitamine jäänud toppama Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri Kristel
Siitam-Nyiri vastutusalas.
Seega Michal võib olla praegu
kahevahel: kas anda aumehena
Ken-Marti Vaheri lähikondse
Norman Aasa käitumisele aus
hinnang seoses opositsiooni
represseerimisega või mitte?
Aasa kaitstes paneks Michal
end igal juhul väga raskesse
seisu, sest avalikkuse ees on
Aasa maine määritud ja tema
usaldusväärsus kadunud.
Nii ongi Michal pidanud mõistlikumaks võtta pikem mõtlemisaeg.
Indrek Veiserik

Foto: Ivari Vee

Siseminister
Ken-Marti Vaheri
vana koolivend
ja hea sõber
Norman Aas
(vasakul), ning
Raivo Aeg Kaitsepolitseiameti
peadirektorina on
selgelt tänuvõlglased praeguse
valitsuskoalitsiooni ees. Teened
nõuavad vastuteeneid, sest käsi
peseb kätt.
Nüüd tahetakse teha sedasama
Keskerakonnaga. Olen veendunud, et Edgar Savisaare
mõjuagendi-juhtum
enne
Riigikogu valimisi oli poliitiline tellimustöö ja et see oli
justkui juhuste kokkulangevus,
et toonane siseminister Marko
Pomerants andis sel ajal
Kaitsepolitseiameti peadirektorile Raivo Aegile kindrali
auastme.

Laim ja vale  prokuratuuri tegelik pale?

Nüüd, kus aasta pärast on tulemas kohalike omavalitsuste
valimised, hakatakse jälle katseid tegema Savisaart kohtu
alla viia. Selleks kasutab prokuratuur väga alatut meetodit 
ametlikus kirjavahetuses välisriikide kolleegidega on nad
hakanud kirjutama lausvalet
Edgar Savisaare kohta. Olen

teada saanud, et minu isikut
käsitletakse nendes dokumentides kahtlustatavana ja isegi
süüdistatavana, kirjutas
Edgar Savisaar 18. juuli
Kesknädalas.
Veelgi hullem, prokuratuur
hakkab ka Savisaare tervisele
ise hinnanguid andma, väites,
et ükski pank ei annaks laenu
Savisaarele kui nõrga tervisega
inimesele. Seega, prokuratuuris koostatakse kirju, mille sisu
ei põhine enam faktidel, vaid
lausa pahatahtlikel väljamõeldistel ja isegi valel.
Võiks küsida, miks tehakse niisuguseid valeandmetega kirju
Savisaare kohta? Ei taha uskuda, et kapol või prokuratuuril
oleks mingi isiklik ja haiglaslik
viha Savisaare vastu. Neil
oleks ju palju targematki teha,
kui meeleheitlikult raisata
maksumaksja
miljoneid

opositsiooniliidri laimamisele,
valesüüdistuste koostamisele
ja ebanormaalsele tagakiusamisele. Pigem arvan, et kaitsepolitseile ja prokuratuurile on
antud selge poliitiline tellimustöö: maksku mis maksab, aga
Savisaar tuleb enne kohalike
omavalitsuste valimisi Tallinnas maha võtta. Käsu sisuks
on Keskerakond samamoodi
lammutada nagu tehti Rahvaliiduga. Praegu loodetakse
saada veitsi prokuratuurist
ükskõik milliseid andmeid,
mida vaid annaks meelevaldselt siduda Tallinna meeri ja
tema tegevusega.
Eesti uurimisorganid on õigusriigi ja demokraatia reeglitest
ning põhimõtetest väga kaugel.

Andres Laiapea: Alandatud ja solvatud
Seitsmesed Uudised näitasid eile
(1. septembril  Toim.) videolõiku 17aastasest noormehest, kes ähvardas
õhkida teisipäeva õhtul Tallinnas, Viru
tänava alguses asuvas hamburgerirestoranis käsigranaadi. Pea ilma aktsendita eesti keelt rääkinud noormees
ütles pärast kinnipidamist reporterile,
et ta tahab Eesti õhku lasta, sest see
on mõttetu riik. Parem riik olevat Venemaa, kuhu ta ei saa aga kolida, sest
tal on vanemad siin, kirjutas Andres
Laiapea konservatiivses ajaveebis
Infopartisan 2. septembril.
Kuna mingit granaati ei leitud, siis on lugu segane, kuid illustreerib Laiapea sõnul sellegipoolest hästi seda ängi, mis on kogunenud Eestis
paljude noorte venelaste hinge ja võib ühel hetkel sealt ettearvamatul moel välja paiskuda.

Vene noored ei saa presidendi
käitumisest aru

Mõelgem hetkeks, milliste sõnumite tulvas on
kasvanud Eestis viimastel aastatel need aastakäigud venelasi, kes olid 2007. aastal võib-olla
veel liiga noored selleks, et osaleda ise Pronksiöö
sündmustes, kuid juba piisavalt vanad, et pärast
neid klasside kaupa sõjaväekalmistule teisaldatud Pronkssõduri juures käia ja kuulata meenutusi omaenda esivanemate kangelaslikust võitlusest venelasi orjastada üritanud faistide vastu
Suures Isamaasõjas, märkis Laiapea.
Ta tõi välja, et need vene noored on omandanud
äärmiselt emotsionaalses õhkkonnas ajaloo-

käsitluse, mis on selges vastuolus Eesti riikluse
aluseks olevaga. Seejärel on nad näinud gümnaasiumides üleminekut eestikeelsele õppele,
mida on surutud valitsuse poolt peale, vaatamata
koolide, see tähendab nende õpetajate, ja kohati
ka vanemate, tugevale vastuseisule ning sellele,
et Eesti Vabariigi põhiseaduse § 37 ütleb sõnaselgelt, et õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus, kirjutas Laiapea.
Samal ajal on nad olnud tunnistajaks sellele,
kuidas Eesti Vabariigi president näib tegelevat
õigeusu kiriku süstemaatilise ründamisega. Nad
ei pruugi isegi käia sageli kirikus ega olla religioonist tõsiselt huvitatud, aga see on osa nende
perekondlikust kultuuritraditsioonist. Kord süüdistab president Venemaalt kiriku ehitamiseks
annetust küsinud poliitikut  võib-olla ainsat Eesti
poliitikut, keda nende vanemad tõepoolest usaldavad, kelles nad näevad enda huvide kaitsjat ja
kelle vastu on seetõttu pöördunud kogu ülejäänud
Eesti poliitiline eliit  riigireetmises, seejärel aga
näib toetavat mingeid huligaane, kes saatsid korda
teo, mida valdav osa venelastest tajus õigeusu
kiriku mõnitamisena, lisas Laiapea.

Minna võib palju hullemini

Kuna need vene noored oskavad piisavalt hästi
ka eesti keelt, siis võivad nad Laiapea sõnul
vabalt jälgida mõlema riigi meediat, märgates
peagi, et eestikeelne meedia kujutab Venemaad
läbi selgelt vaenuliku filtri ega taotlegi
üldiselt seda, et anda asjadest
objektiivset pilti.
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NATO vägede lahkumine Afganistanist
kujuneb alanduseks
Londonis resideeriv Kanada ajakirjanik Gwynne
Dyer (pildil) hoiatas oma artiklis Afghanistan and
Underpants, et NATO vägede äratulek
Afganistanist kahe aasta pärast võib kujuneda
sama häbiväärseks kui mõnikümmend aastat
varem toimunud NSV Liidu vägede lahkumine
sealt.
Allaandja positsioon on meile vastuvõetamatu. Me ei saa
lahkuda Afganistanist aluspesu väel või siis hoopis püksata,
ütles NSV Liidu viimane liider Mihhail Gorbatov armee
kõrgematele juhtidele kaks aastat ennem, kui Nõukogude
armee tuli Afganistanist ära.
Dyeri sõnul toimub kaks
aastat enne NATO vägede
lahkumist sealt samasugune
meeleheitlik argumentide
otsimine, kuidas põhjendada oma võidukat positsiooni või olukorda, mida
võiks nimetada rahu koos
väärikusega.
Samal ajal saavad NATO
sõdurid koos paljude
afgaanidega surma, nentib
Dyer.
Ajakirjaniku hinnangul on
prantslased nutikad, sest
kõik nende väeüksused
lahkuvad Afganistanist käesoleva aasta lõpuks. Kanadalased
olid veelgi targemad  peaaegu kõik nende sõjajõud lahkusid
juba eelmisel aastal. Ent ülejäänud NATO väed jätkavad Dyeri
väitel nürimeelselt Afganistanis tegutsemist plaanitud 2014.
aastani, hoolimata sellest, et olukord on seal NATO vägede
kontrolli alt väljumas.

Afgaanid ei soovi oma maale võõrvägesid

Dyer tõstab esile fakti, et üks neljandik 48-st lääneriikide
sõdurist tapeti tänavu augustis Afganistani valitsuse sõdurite
poolt. Veelgi hämmastavam on see, et Pentagoni 2011. aastal
läbi viidud uuring näitas  kõigest 11% säärastest tapmistest
panid toime Afganistani vägedesse sulandunud Talibani
võitlejad, kirjutab Dyer.
Enamik lääneriikide sõdureid sai surma NATO sõjaväelaste ja
Afganistani valitsusvägede sõdurite omavaheliste vaidluste ja
vimma tõttu. Seega NATO praegune strateegia koolitada
afgaane vastu astuma omadele on Dyeri arvates sama
lootusetu, kui on olnud NATO varasemad strateegiad.
Dyer käsitleb oma artiklis USA armeepsühholoogide poolt
eelmisel aastal läbi viidud uuringu tulemusi. Nende põhjal
näevad paljud afgaani sõdurid ameerika sõdureid vägivaldsete, hoolimatu käitumisega, pealetükkivate, upsakate, egoistlike, sõnamurdlike ja jumalavallatute kaklejatena, kes peidavad end kõrgtehnoloogia varju.
Seevastu USA sõdurid leidsid samas uuringus, et afgaanidest
ametivennad on kamp argpükslikke, ebakompetentseid,
nürimeelseid, vargakommetega, laisku, enesega rahulolevaid,
reeturlikke, mõnuaineid suitsetavaid radikaale. Need hinnangud ei anna just palju lootust mõlema poole vaheliseks
tugevaks koostööks, märgib Dyer.
Afgaani sõdurite arvamused võõrvägede kohta on tsiviilelanike omadega võrreldes siiski positiivsemad. 2010. aasta
lõpul läbi viidud uuring kinnitas, et ligi 60% Afganistani
tsiviilelanikest soovis võõrvägede lahkumist aasta jooksul.
40% soovis võõrvägede lahkumist isegi juhul, kui pärast seda
riigis vägivald suureneks. Sama uuring ühtlasi kinnitas, et
vähem kui 10% tsiviilelanikest soovib Talibani taas võimule
tulekut, märgib Dyer.

Martin Helme: Euro teenib orjastamise
Algus esilehel

Need, kes kritiseerisid euro kasutuselevõttu, tembeldati hulludeks, narrideks, paanikaõhutajateks, neid marginaliseeriti. Ometi on kõik nende
ennustused 1015 aasta tagant
osutunud õigeks.

Euro tõi kõik need probleemid,
mille ees me nüüd oleme: ülekulutamised, lõhkenud laenumullid, riikide eelarvete lõhkiminekud, riikide konkurentsivõime
järsk langemine jne.
Juba tookord võis öelda, et rahvas oli targem kui poliitikud, sest
mitte üheski Euroopa riigis 
mitte üheski!  ei pooldanud rahvas euro kasutuselevõttu ja oma
valuutast loobumist. Neis riikides, kus korraldati rahvahääletus  Rootsi ja Taani , lükkas
rahvas selle tagasi.
Neis riikides, kus oli ette näha,
et rahvas lükkab euro tagasi (Inglismaa), ei julgenud valitsus rahvahääletust teha ega võtnudki
eurot kasutusele. Ei Saksamaal
ega Prantsusmaal pooldanud rahvas oma valuutast loobumist.
Võib-olla mõnes riigis (Kreeka,
Itaalia) oli leebem hoiak. Ometi
 rahvas oli juba toona poliitikutest targem.

Euro 
poliitiline projekt

Tekib küsimus: miks ikkagi euro
tehti? Ja miks Eesti läks eurole
üle, kui juba aastail 2009 ja 2010

Euro ei ole kunagi
pidanud tooma
jõukust või stabiilsust.
oli ilmne, et euro on sügavas kriisis? Vastus on lihtne: euro ei ole
kunagi olnud majanduslik projekt. Ta on alati olnud poliitiline
projekt. Euro ei ole loodud tooma
jõukust või stabiilsust. Tema ainus eesmärk on olnud tuua kaasa
tihedam integratsioon, rohkem
võimu keskusesse, suurem võim
rahvusvahelistele korporatsioonidele, eelkõige pankadele.
Täna kuuleme sageli  eriti poliitikutelt, aga ka majandusteadlastelt ja ajakirjanikelt  käsilaiutavat juttu: ega me tegelikult
ei tea, kuhu Euroopa areneb. Et
olukord on segane ja ebakindlust

EESTIMEELSED: Toompea platsil hõljus 30. augusti hommikupoolikul,
kui Riigikogu saalis koalitsioon (IRL ja Reform) oma juudatööd tegi, kurvavõitu, ent mõnusalt võitluslik eestimeelsus. Fotod Urmi Reinde
võeti vastu teise nime all (Listikud aastail 2009 või 2010 välja
saboni leping) ja mille Eesti parühestki hoiatusest, et euroga liilament ratifitseeris aastal 2009.
tumine on meile majanduslikult
See on dokument, mis liigub suukahjulik ja rahvusele ohtlik.
re sammu võrra edasi Euroopa
Meile räägiti ilusaid muinasjutte
Ühendriikide poole. Kogu Eustabiilsusest ja rikkusest, mida
roopa Ühendriikide projekt on
mitte kunagi ei saanudki tulla,
kestnud aastakümneid.
sest seda polnud ette nähtud. Ette
Nüüd enam ei varjatagi, et eurooli nähtud võimu koondamine
kriis ongi kõige parem
ettekääne veelgi tiMARTIN HELME:
hendada võimuhaaret
keskuses, veelgi vähendada rahvaste sõlJuba tookord võis
tumatust ja iseseisöelda, et rahvas
vust ning nende majanduslikku toimeoli targem kui
tulekut, et teha neid
poliitikud,
sest
veelgi rohkem kesmitte üheski
kusest sõltuvateks.
Nagu ütles Obama
Euroopa riigis 
administratsiooni liimitte üheski!  ei
ge: head kriisi ei tohi
kunagi lasta raisku
pooldanud rahminna!
vas euro kasuOn justkui lootusetult
arusaamatu, miks latuselevõttu ja
sevad Euroopa peaoma valuutast
ministrid, rahandusloobumist.
ministrid, komisjonärid iga kuu järel toikeskusesse ja raha koondamine
muvatel n-ö kriisinõupidamistel
rahvusvaheliste suurkorporatasja järjest halvemaks minna.
sioonide kätte.
Aga sellel on oma loogika: mida
Meil liiguvad tihti hoiakud ja juhullem on, seda radikaalsemaid
tud, kus süüdistatakse kriisis
üheselt Kreekat. Kreeklased,
teadagi, armastavad ainult tantsida, jäätist süüa ja ouzut juua.
Süüdistatakse Hispaaniat ja Itaaliat, aga tõde on see, et need rahvad on täpselt samamoodi euro
ohvrid nagu Eesti või Soome.

Refereeris Indrek Veiserik

valitsusel hea ja mugav euroajal
kõvasti laenata. Aga Kreekas oli
samamoodi käitutud ju ka varem. Ometi oli Kreekas riik viimati pankrotis aastal 1932, kui
oli toimunud sõda Türgiga ja üks
riigipööre järgnes teisele.
Hispaania ja Portugal olid viimati pankrotis 19. sajandi lõpul.

On täiesti arusaamatu, kuidas
kõik need riigid satuvad nüüd
ühel ajal pankrotti? Vastus on väga lihtne: seda ei ole põhjustanud
ühtäkki vastutustundetuks muutunud valitsused või inimesed,
seda on põhjustanud euro ise.
Euro on loonud süsteemi, kus
euroala äärealade rahvad maksavad lõputult peale Saksa pankuritele. Kui meilt küsitakse
nüüd miljardeid ja miljardeid ja

Mida hullem on, seda radikaalsemaid
samme saab astuda Euroopa Ühendriikide
ehitamiseks ja rahvastelt nende raha
äravõtmiseks, nende vabaduse äravõtmiseks.

Mis juhtub Afganistanis edasi?

Taliban on võitnud sõja võõrvägede vastu, kuid tõenäoliselt
ei suuda võita otsustavaid lahinguid kodusõjas, mis järgneb
pärast NATO vägede lahkumist Afganistanist, kirjutab Dyer.
Tema arvates ainus viis, kuidas Lääs suudaks mõjutada seda,
mis pärast NATO vägede lahkumist Afganistanis toimuma
hakkab, on loobuda president Hamid Karzai toetamisest ning
alustada etniliste väeüksuste ülesehitamist.
Dyeri sõnul NATO väed ei kavatse seda teha. Seetõttu on ka
nende jätkuv sõjaline kohalolek lähema kahe aasta jooksul
tema arvates ebaoluline, sest see ei mõjuta kuidagi seda, mis
Afganistanis hiljem toimuma hakkab. Samal ajal kasvab
Afganistanis avalikkuse vaenulikkus võõrvägede vastu, nii et
lõpuks võivad NATO väed ikkagi olla sunnitud lahkuma
Afganistanist püksata, ennustab Dyer.
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on palju  jms udujuttu. Tegelik
tõde on see, et me teame, mis juhtuma hakkab. Me teame väga täpselt, sest plaan on algusest saadik
olnud selge. See oli selge juba
aastal 2003, kui me pidasime referendumit EL-i astumiseks.
Selleks ajaks oli avalik Euroopa
Liidu põhiseadus, mis lükati
rahvahääletustel Hollandis ja
Prantsusmaal tagasi, ning siis

samme saab astuda Euroopa
Ühendriikide ehitamiseks ja rahvastelt nende raha äravõtmiseks,
nende vabaduse äravõtmiseks.

Eesmärk: hoida Saksa
pankurite heaolu

Just sel põhjusel ei teinud Euroopa poliitikud välja kõikidest
hoiatustest 1990-ndatel ja just
sel põhjusel ei teinud Eesti polii-

Mitte nemad ei ole ajanud midagi
valesti, vaid euro on muutnud
nende majandused konkurentsivõimetuks ja hävitanud nende
majandusliku baasi. See oli algusest peale teada, et nii on ette
nähtud, et see juhtub.
Tuletame meelde, et Hispaania
oli veel viie aasta eest oma eelarvega tugevas plussis ning kogutud oli suured rahavarud. Küll
aga olid paljud hispaanlased võtnud kõvasti laenu, sest euroajal
oli laenata lihtne ja odav.
Täpselt samamoodi oli Kreeka

miljardeid, siis see ei ole hispaanlaste ega kreeklaste ega iirlaste aitamine, vaid Saksa pankurite aitamine, et vältida nende
pankrotti. Et nad saaks elada edasi samasugust koorivat eluviisi,
nagu nad siiani on elanud ega
peaks sealjuures vastutama mitte millegagi. ESM-i kehtima
panemise puhul muutub see
skeem püsivaks, pöördumatuks
ja sellest ei ole võimalik lahkuda.
See ongi põhjus, miks ESM-ile
tuleb kategooriliselt vastu olla.
See lukustab meid lõputusse
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eesmärki
võlaorjusesse ilma võimaluseta
lahkuda. Isegi kui me vahetame
valitsuse välja, on väga keeruline tehtud otsustest taganeda.

ESM võtab meie
vabaduse

See, mida ESM praegu teeb,
tähendab üheselt seda, et võetakse vaestelt ja antakse rikastele.
Meilt võetakse ära vabadus sellest keelduda. Meilt võetakse ära
võimalus sellele ei öelda. Samamoodi võetakse kreeklastelt
ja hispaanlastelt ära võimalus ja
vabadus öelda ei sellele skeemile.
Kõik need riigid, kes satuvad
n-ö troikade või Komisjoni valve alla, on täpselt samamoodi
orjastatud nagu need, kellele
surutakse peale kohustus maksta. Sest kasusaajad on hoopis
kusagil mujal. Ja seetõttu on kõik
jutud solidaarsusest absurdsed.
Kreekad, Hispaaniad, Itaaliad,
Iirimaad on nautinud palju pikemalt kõikvõimalikku euroabi kui
meie. Neile laekunud euroabid
on olnud palju suuremad, kui
meie iial oleme saanud. Nad
saavad praegugi suuremaid
eurotoetusi kui meie.
Solidaarsus on täiesti võltsargument selles jutus. Solidaarsus
oleks see, kui rikkad aitaks vaesemaid, mitte vastupidi.
Nii et kõigile neile, kes tulevad
rääkima solidaarsusest, tahaks
ma öelda: võtke oma võltssolidaarsuse jutt ja pistke sinna, kus
päike ei paista. Meie ei taha sellega kaasa tulla!
Me tegelikult teame, mida tuleks
teha, et meid ei röövitaks paljaks; et meie tulevast põlvkonda
ei tehtaks võõraste võlgade
maksjaks; et Eesti rahvast ei
määrataks järgmiseks 2030
aastaks virelusse. Selle jaoks

Kõigile neile, kes
tulevad rääkima
solidaarsusest,
tahaks öelda: võtke
oma võltssolidaarsuse jutt ja pistke
sinna, kus päike ei
paista! Meie ei
taha sellega kaasa
tulla!
tuleks meil lahkuda eurotsoonist ja taastada Eesti kroon. Eesti
kroon tuleks lahti siduda eurost,
mis on hukkunud valuuta,  ta ei
hakka kunagi tööle.
Ainult sel juhul, kui meil on normaalselt laekuvad maksud  ja
seda ei saa me saavutada, kui
paneme end võlaorjusesse, sest
maksame kõik raha ära ; ainult
sel juhul, kui meie eelarve on
tasakaalus  ja seda ei saa me ka
saavutada, kui maksame kõik
oma rahad ESM-i ja EFSF
skeemidesse ära , on tagatud
Eesti jõukus. Kui on raha, mis
on kaetud meie endi töökusega
ja meie endi varadega, ja kui me
ei pea maksma võõraid võlgu,
siis on tagatud meie endi jõukus.
Riigikogulased ja valitsejad, kes
ei oska valitseda niimoodi, et
eestlaste vabadus alles jääks,
astugu kõrvale ja andku ohjad
üle neile, kes on oma rahva
poolel!
Martin Helme

välispoliitika 5
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Võlaorjuse vastu aitab ainult ühisrinne
Algus esilehel
Euroopa Liit kavandab uut
aluslepet, mille nimeks on Euroopa Stabiilsusmehhanism
ehk ESM: tegemist on võlaleppega..., mille omakapitali
maht on planeeritud ulatuma
700 miljardi euroni.
Küsimus: Miks just 700 miljardini? [Tõenäoline vastus:
summa suurus oli ilmselt mõeldud jäljendama USA Kongressi poolt 2008. aastal heaks
kiidetud $ 700 miljardi suurust
abipaketti.]
[Artikkel 9]: ...ESM-i liikmed
kohustuvad tingimusteta ja
pöördumatult tegema kapitali
sissemakse
seitsme päeva
jooksul pärast sellise nõude
saamist.

Küsimus: Seega kõik isikud,
kes on seotud ESM-iga,
omavad sisuliselt isikupuutumatust? Neid ei ole võimalik
mitte millegi eest vastutusele
võtta?

antud kontekstis kasutada
üksnes väga tinglikult. Kuna
EKP-l ei ole raha, mida tegelikkuses laenata, siis oli
tegemist järjekordse näitega
rahatrükkimisest.
523 panka neelasid hiigelsumma alla momentaanselt.
See on lausa hullumeelsus!
EKP loodab, et need pangad
kasutavad neile pakutud odavat
krediiti
mõistlikel
eesmärkidel  nagu näiteks
selleks, et tagada soodsamatel
tingimustel finantseerimist
Kreekale, mis on hetkel sunnitud raha saamiseks nõustuma

vajadust hoida Euroopa
Keskpank riikide valitsustest
sõltumatuna. Hüva... Kuid
olukord, milleni me oleme
tänapäeval jõudnud, on ju võrreldamatult hullem! Sisuliselt
elame tänapäeval situatsiooESM-i lepe asutab sedaviisi
nis, kus Euroopa Keskpank on
uue valitsustevahelise organitäielikult kontrollitud erasatsiooni, millele me oleme
pankade poolt. Andke meile
kohustatud seitsme päeva
kohe pool triljonit eurot odajooksul pärast organisatsiooni
vat raha! Aga palun... Mario
enese nõudmist üle kandma
hoolitseb selle eest, ilma et
piiramatus koguses raha.
oleks vajadust kellegagi konKusjuures tegemist on orgasulteerida. Kummatigi on
nisatsiooniga, mis võib meid
pankadele väljastatud raha hetkohtusse kaevata, ent mida
keks, mil EKP jõuab väljastada
sellest
teavitava
MEIE VALITSUSE KINGITUS NOORTELE ALGAVAL ÕPPEAASTAL
pressiteate,
nende kontodelt juba
kadunud.

Seega, niipea kui ESM vajab
raha, antakse meile seitse
päeva, et täita meile pandud
rahaline kohustus. Kuid mida
ikkagi tähendab tingimusteta
ja pöördumatult? Mis juhtub,
kui rahvas valib riigi parlamenti esindajad, kes on raha
ESM-ile andmise vastu?
[Artikkel 10] Juhatajate
nõukogu võib korrigeerida
lubatud aktsiakapitali ning vastavalt muuta artiklit 8.
Küsimus: Seega 700 miljardit
eurot on üksnes algsummaks!?
Sellest nähtub, et ESM-ile on
antud õigus nõuda fondi täitmist piiramatus ulatuses ja millal iganes vaid heaks arvatakse
ning meil lasub artiklist 9
tulenevalt tingimusteta ja
pöördumatu kohustus maksta!?
[Artikkel 32, lõige 3]: ESM,
tema omand, vahendid ja varad
on... puutumatud igat laadi
kohtumenetluse osas.
Küsimus: Seega ESM-ile on
antud õigus meid kohtusse kaevata, ent meil ESM-i vastu sellist võimalust ei ole!?
[Artikkel 32. Lõige 4]: ESMi
omand, vahendid ja varad on...
puutumatud täitev-, kohtu-,
haldus- või seadusandliku
tegevuse raames toimuva läbiotsimise, arestimise, konfiskeerimise, sundvõõrandamise
või muu kinnipidamise, ülevõtmise või sekkumise osas.
Küsimus: Aga see tähendab ju
seda, et tegelikult puudub
ESM-i üle kontroll nii meie
valitsustel ja parlamentidel
kui ka mistahes demokraatlikel seadustel. See on tõepoolest hämmastavalt suure
võimuga leping!
[Artikkel
35]
(ESMi)...
juhatajate nõukogu esimehel,
liikmetel ja asendusliikmetel,
direktorite nõukogu liikmetel
ja asendusliikmetel, samuti
tegevdirektoril ja muudel töötajatel on kohtulik puutumatus
protsesside osas, mis puudutavad nende ametikohustuste
käigus sooritatud tegusid, ning
kõigi oma ametlike dokumentide osas.

REFORMI JA KOALITSIOONI NIPP
LÄKS LÄBI KA RIIGIKOGUS LAUSA
ENNAKTEMPOS

ennast ei ole võimalik mitte
mingisugusel viisil ega
tingimusel kohtusse kaevata
ning mille ametnikud naudivad samasugust õiguslikku
immuniteeti!
Sõltumatud
audiitorid puuduvad ja mitte
ükski kehtivatest seadustest
ESM-i suhtes ei kohaldu?
Riikide valitsused on selle
organisatsiooni ees võimetud
ja kõik Euroopa riigieelarved
on antud sellise rahvusvahelise organisatsiooni kätte,
millel ei ole mingisugust mandaati rahvalt, kelle vara üle ta
tegelikult valitseb?
Kas see ongi Tuleviku
Euroopa? Kas see ongi uus
Euroopa Liit? Liit, milles
suveräänsed rahvusriigid on
hävitatud?

Goldman & Sachsi
kaheksajalg haarab
Euroopa oma kombitsaisse

Möödunud aasta novembris
vannutati minimaalse meediakajastuse tingimustes ametisse Euroopa Keskpanga uus
president. Jean Claude Trichet
vahetas Euroopa tipppankurina välja endine Goldman &
Sachsi juhtivpankur Mario
Draghi. Draghi ei kulutanud
palju aega tegemaks pankade
hüvanguks
seda,
mida
Euroopa Keskpank (EKP) on
keeldunud tegemast eurotsooni liikmesriikidele  s.t
avas ülimadala intressiga
krediidiliinid. Nagu
prantsuse
kommentaator
Simon
Thorpe tabavalt
märkis: 21. detsembril laenas EKP Euroopa pankadele
1% intressiga ja 3-aastase tähtajaga kokku 489 miljardit
eurot. Sõna laenama saab

võlakirjaturgude poolt pakutava 18%-lise intressiga.
Samas ei ole raha sihtotstarbe
osas mingisuguseid garantiisid, ja kui pangad otsustavad
EKP-lt saadud odava raha lihtsalt jagada tippjuhtide boonusteks või liigutada maksuparadiisidesse, siis ei ole
midagi parata.

18% intressikohustus

tähendab, et võlakoormus
kahekordistub vaid nelja aasta
jooksul. Justnimelt intressimaksetes, mitte võla põhiosas
peitubki kurja juur, mis on
ruineerimas nii Kreekat kui ka
teisi võlglasriike. Thorpe
pakub probleemile oma arutluskäigus välja ilmse lahenduse: Aga miks ei võiks
vajaminevad summad laenata
välja Kreeka valitsusele otse?
Või siis näiteks Portugali valitsusele, mis peab momendil
laenama raha 11,9% intressiga? Või Ungari, Iiri või Itaalia
valitsusele, mis on sunnitud
rahaturgudelt laenu saamiseks
tasuma hetkel vastavalt 8.53,
8.51 ja 7.06 %-ni ulatuvaid
intressimakseid?
abloonvastuseks kõige kainemõistuslikumale küsimusele
tsiteeritakse reeglina Lissaboni
leppe artiklit 123, mis keelab
Euroopa Keskpangal väljastada laene otse riikidele. Ent
Thorpe jätkab arutluskäiku
järgnevalt: Minu arusaamise
kohaselt on artikkel 123 mõeldud selleks, et välistada võimalus, et rahva poolt valitud
valitsused annavad keskpangale käsu trükkida liigsete valitsemiskulude katteks raha.
See on põhjuseks, mis tuuakse
alatasa välja, et õigustada

Kui EKP
töötaks
valitud
rahvasaadikute
järelevalve
all, siis säiliks meil
vähemalt
mingisugune
ülevaade
Euroopa
rahandust
haldava
Hugo Hiibus organi üle
momendil,
mil valime oma rahvasaadikuid. Ent seltskond, kes
on tänapäeval haaranud võimu
Euroopa võimuinstrumentide
üle, on nüüdseks väljunud igasuguse kontrolli alt.

Tõde on see,

et Goldman & Sachs ning
finantsistid-tehnokraadid on
kaaperdanud Euroopa. Demokraatiast on saanud vaid
sõnakõlks, ja seda kõike ettekäändel, et tagada keskpanga
sõltumatus valitud rahvaesindajate kuritarvituste
eest. Ent valitsus ja rahvas on
üks, või vähemasti peaks
olema, ning demokraatlikult
valitud valitsus peaks esindama
rahvast. Eurooplasi on kelmusega sunnitud loobuma oma
armastatud
demokraatiast
üksnes selle nimel, et loovutada võim kontrollimatutele
finantspiraatidele  kurss,
mille jälgedes tundub tänapäeval liikuvat enamik maailma
riikidest.
Selle asemel, et allkirjastada
drakooniline ESM-i leping,
oleks eurooplaste jaoks võrreldamatult eelistatum tühistada
lihtsalt Lissaboni leppe artikkel
123, mis lubaks koheselt
Euroopa Keskpangal väljastada raha otse hädasolevate
liikmesriikide valitsustele.
Alternatiivselt oleks mõeldav,
et eurotsooni liikmesriigid
läheksid majandusliku suveräänsuse taastamise teed, taastades oma riiklikud keskpangad. Need oleksid võimelised väljastama intressivaba
raha, et finantseerida rahvuslikult olulisi majandusprojekte.
Kuigi tegemist ei ole originaalse mõttega, on seda

sammu kasutatud ajaloos korduvalt ja vägagi edukalt (nt
Austraalias ja Kanadas).

Paraku elame täna
maailmas,

kus raha loomise ning krediidi
väljastamise funktsioonid on
muudetud parasiitlike rantjeede monopoliks  privileegiks, mida kasutatakse selleks,
et pigistada riikide majandussüsteemidest elumahlad välja.
Sellepärast ongi kriitiliselt oluline, et raha loomise võime
tagastataks riikide valitsuse
pädevusse, sest krediit on avalik hüve, mida peab haldama
ja väljastama ühiskonna kui
terviku huve silmas pidades.
Artikkel avaldati algselt
ingliskeelsena
portaalis
Global Research. Artikli autor
Ellen Brown on advokaat ja
organisatsiooni The Public
Banking Institute president.
Oma üheteistkümnendas raamatus pealkirjaga Võla võrgustik selgitab ta, kuidas
erapanganduse kartell on rahvalt
usurpeerinud raha
loomise funktsiooni ja kuidas
rahvad võivad selle tagasi
võita. Tema kirjutisi võib leida
aadressilt
http://WebofDebt.com
ja
http://EllenBrown.com.
Tõlkija kommentaar:
[*] Goldman & Sachs on USA
suurim ja tugevaimate poliitiliste sidemetega investeerimispank. Paljud Goldman &
Sachsi kõrged funktsionäärid
(USA endine rahandusminister Henry Paulson, hetkel
ametis olev Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi,
Itaalia peaminister Mario
Monti jpt) on oma juhtivad
positsioonid erapangas hämmastava kiirusega vahetanud
ametite vastu USA, Euroopa ja
rahvusvaheliste organisatsioonide võimupüramiidi absoluutses tipus. Reeglina kontrollivad Goldman & Sachsi
endised töötajad rahandusvaldkonda, viies ellu poliitikat,
mille põhiolemus on kõikjal 
olenemata sellest, millise riigi
või rahvusvahelise institutsiooniga on parajasti tegemist
 sisuliselt identne. Finantssüsteemi stabiliseerimiseks
nimetatud programmi tuum
peitub maksumaksjatelt kogutud riiklike ressursside üha
laialdasemas ümbersuunamises pangandussektori subsideerimiseks, et säilitada iga
hinna eest  sh rahvusriikide
suveräänsuse faktilise hävimisega Euroopa Liidus 
võlapõhise rahasüsteemi toimimine ilma pankade pankrotistumiseta, riigistamiseta,
tagastamatute laenude annulleerimiseta või liigkasuvõtmist
piiravate seaduste vastuvõtmiseta. Euroopa Stabiilsusmehhanismiks
nimetatud
organisatsioon on vaid üks
(ent oma piiramatute volituste
poolest kõige drakoonilisem)
liigkasuvõtmisel põhineva
rahasüsteemi päästmise programmi paljudest elementidest.
Vahendanud: Eesti Klubi
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Eeskuju: täielikult autovaba
ja rohelise meelelaadiga linn
Kogu maailmas on populaarseks saanud roheline mõtteviis,
seda eriti praegusel energiaprobleemide ajastul. Varsti
hakkavad ammenduma fossiilsed kütused ja maailma ähvardab
energiakriis. Et lahendust leida, asuti Lõuna-Saksamaal
Vaubani väikelinnast kujundama täiesti uudset linna. Kõigi
majade katustel on päikesepaneelid, mis koguvad energiat,
mida kasutatakse majade kütmiseks ja elektrienergia tootmiseks. Selles linnas pole suitsevaid korstnaid ega elektriliine
 vajalik energia toodetakse kohapeal. Tänavatel ei kohta
ühtki autot  kõik liiguvad jalgratastel. Nii on linnaõhk heitgaasivaba ja alles jääb ka raha, mis muidu oleks kulunud
kütuse ostmiseks. Rohelise mõtteviisi tõttu ei hävitata parke
niites rohelust, niidetakse ainult vajalikke piirkondi. Samas
oli parkide väljanägemine päris ilus, polnud seal ei nõgeseid
ega maltsa.

Freiburgi külje all olevas rohelinnakeses ehib
isegi trammirööpmeid hoolitsetud haljus.

See olevat esimene niisugune linn Saksamaal. Sealsed
elanikud on ülimalt rahul, et elavad väga kokkuhoidlikult.
Toiduks tarvitavad kohalikku aed- ja puuvilja ega tunne mingit vajadust banaanide järele.
Kuid Tallinnas on autoomanikud tõstnud kisa  neid tahetavat
kesklinnast välja suruda. Meil peavad aiad olema kõik paljaks pügatud nagu meestel peanupud praegu. Igal aastal hävitatakse rohelust, et rajada autoparklaid või uusi asfaltteid.
Niimoodi roheala pidevalt väheneb. Kui tahame kanda rohelise pealinna tiitlit, siis peaksime võtma eeskuju Saksamaalt
Vaubanist.
Väino Pärnpuu, Tallinn

Mustpeade maja
tagastamisest võib
saada proovikivi
Eesti entsüklopeedia ütleb, et Mustpead oli vallaliste
kaupmeeste ja kaupmehesellide vennaskond, mis loodi 1399.
aastal. Eestis sellenimeline klubi likvideeriti ja talle kuulunud maja Tallinnas Pikas tänavas natsionaliseeriti 1940.
aastal (s.o. 72 aastat tagasi). Sestpeale on see hoone olnud
meie üldrahvalik omand, mis on leidnud pidevat ühiskondlikku kasutamist.
Keskajast oleme ammu välja kasvanud. Tänapäeval võib
mingisuguse, end mustpeadeks nimetava seltskonna nõudmine loovutada see hoone neile olla vast ainult mõne spiritistliku seansi teemaks, kus tegeldakse vaimude väljakutsumisega ja tondijuttudega, aga mitte XXI sajandi probleemiks. See küsimus on minu arvates juba varsti sajand
tagasi lõplikult lahendatud ning minevikku tagasi pöörduda
pole meil mingit mõtet.
Pole aga välistatud, et Mustpeade maja tagastamise katse on
alles esimeseks proovikiviks. Kui see vigur peaks õnnestuma, siis pole välistatud, et järgnevad nõudmised endiste
parunite järglastelt neile tagastada nende suguvõsadele
kunagi kuulunud mõisad, millest paljud on nüüdseks ilusasti
korda tehtud.
Pretsedent, millele on võimalik viidata, oleks neil siis olemas! Miks mitte üritada?! Pugejaid, kes selliste nõudmiste
rahuldamist toetaksid, meie ekskommunistidest füürerite
hulgas kindlasti leiduks!
Arno-Toomas Pihlak, Ph.D

5. september 2012

Raharinglus: poolt ja vastu
Et meie võimuorganid, kellesse me kõik lugupidavalt
suhtume, on arutamas Euroopa Stabiilsuse Fondi
loomist ehk selle poolt esitatavaid nõudeid, siis oleks
parajasti päevakorral lugejate asjakohaste arvamuste väljaütlemine.
Euroopa Stabiilsuse Fondi olemasolu oleks põhimõtteliselt
vajalik. Kuid esialgsed tegutsemissuunad äratavad kahtlust, kuivõrd vastavad asjaosaliste ideed kehtivatele
seadustele ja kas süüdlased on
just seal, kust neid otsitakse.
Põhimõtteliselt on senini olnud
asjakohane, et laenu võtab
rahavajaja. Kui laenu taotleja
ei ole usaldusväärne, siis laenu
andja nõuab käendaja olemasolu. Kui rahapuuduses on
pank, kellele ei tagastu väljalaenatud raha, siis peaks pank
ise taotlema laenu. Stabiilsusfondi esindajad peaksid seda
nõudma pangalt, mitte Euroopa
Liidu
liikmesriigilt.
Käendajaks peaks olema
näiteks võlglasest riik ja lisaks
Euroopa Stabiilsuse Fond.
Selgub, et uued ettekirjutused
võimaldavad laenu taotlemist
nõuda ükskõik kellelt.
Pank harilikult nõuab laenu
vormistamiseks kliendilt äriplaani. Kui kliendiks on riik,
siis peab laenu kasutamist
deklareerima kapitaalmahutu-

sena riiklikku ettevõttesse, mis
hakkab teenima kasumit võimaldamaks laenu tagasi maksta ja lisaks tasuda ka panga
poolt nõutud intresse. Kui
laenu kasutamise sihtotstarve
ei vasta pangaga laenulepingu
koostamise reeglitele ja nõutavat tulu ei tõuse, siis sellise
laenu andmine Eesti riigile
peaks juba laenuandja poolt
olema lubamatu. Stabiilsusfond ilmselt vabastab pankurid
äriplaani nõudmisest.
Senini võis arvata, et panga
tegevus rahaturul seondub
oskusega riskeerida, sest välja
laenatakse mingiks ajaks
kliendi raha. Võib ju tekkida
olukord, et kliendil on seda raha
momendil vaja, aga  võta
näpust! raha juba ringlemas.
Usalda nüüd niisugust panka!
Stabiilsusfond sisuliselt vabastab pankurid sellisest hirmust,
tuleb pangale appi.
Niipalju siis tekkivatest muudatustest panganduses.

Kes on süüdi?

Kui asuda ikkagi süüdlaste

otsingule, siis olukord viitab
majandusliku
mõtlemise
vajakajäämistele.
Pankade poolt laenude nimetuse all välja antud miljardid
leidsid turul kaubakatte ja
kaubatootjad said välja maksta palgad ning tasuda materjali- ja energiakulud ning
riigimaksud. Riik omakorda
maksis palku haridus- ja meditsiinitöötajatele, riigiametnikele jne  seega oli tegemist
tootmises tekkinud lisaväärtuse ringluseks vajaliku rahasumma emiteerimisega, mille
eest oleks pidanud hoolt
kandma näiteks Rahvusvaheline Valuutafond, aga mitte
riigiametnik, kelle ametikoht
seda juhuslikult võimaldas.
Kui jaotada tasemeteks mis
tahes riigi kaubatarbijate
osalus raharingluses, siis
näiteks alaealiste tasemel pole
osalus märkimisväärne, sest
oma isale-emale herkulopudru
eest väike maailmakodanik
raha ei maksa. Kuivõrd meid
huvitab riigieelarve kaudu
raharingluse korraldamise
tase, siis on see oma aritmeetikas analoogne kerjuse
osalusega raharingluses 
täpselt niipalju, kui tema mütsi
sisse pudenes, saab ta ka kulu-

tada. Mingisugune inimtegevuse tagajärjel toimunud
lisaväärtuse ringluse finantseerimine nagu poleks üldse
riigi asi, sest see oleks veidi
keerulisem kerjusele rakendatavatest
põhimõtetest.
Milleks lasta mässida end
sinna, kus lisaks emiteerimisele tuleb mõnikord raha
hoopis kõrvaldada, ja siis ka
veel lisaks mingit vastutust
kanda, mõtlemisest rääkimata?

Kes tasub vead?

Niisiis, põhimõtteliselt peavad
riigid kinni maksma meie
rahasüsteemi
korraldajate
senise vildaka nägemuse oma
ülesannetest, selle heaks kiitma
ja laskma jätkata samas
vaimus. Vastupidi, kui loodava
organisatsiooni juhtmõtteks on
riiklikul tasemel jäigastada
raharingluses kerjustele rakendatav distsipliin, on oodata
märksa karmimaid meetmeid.
Tööviljakuse tõusust tulenev
kaupade ja teenuste juurdekasv jääb tarbimata, sest
puudub arusaam juurdekasvu
tarbimise korraldamisest.
Ants Lahe Harjumaalt

Ülo Vooglaiu sünnipäev oli Toompea Haridusseminari pidupäev
* Keegi ei saa olla õnnelik,
kui teised on kõrval
õnnetud.
* Ühiskond on elamiskõlbulik sel määral, mil
põhiseaduslik kord kehtib
ühtemoodi nii mõtetes ja
sõnades kui ka tegudes.
* Elu on elamiskõlbulik sel
määral, mil inimesed suudavad ja tahavad üksteisest
hoolida, üksteist hoida ja
armastada, uskuda ja usaldada.

29. augustil tähistasid sõbrad oma õpetaja emeriitprofessor Ülo Vooglaiu (pildil) sünnipäeva. Sel päeval sooviti talle jätku tarkuse künnivaol Eesti hariduspõllul.
Ülo ei ole otsinud kunagi
vaiksemat ja soojemat vett,
vaid on valinud ikka võimaluse
vastuvoolu tegutseda. Muidugi
oskab ka Ülo tunda rõõmu elu
hüvedest ja andidest, aga
Sokratese kombel ja näol ei
rahuldu ta pinnapealsusega,
vaid otsib nähtuste/protsesside
olulisemaid ja põhjuslikke
seoseid. Kui keegi on milleski
oluliselt edasi liikunud, on Ülo
tunnustus tagatud. Viivitamatult järgnevad sellele Ülo uued
küsimused ja ülesanded, et see
õnnelik inimene oma õnne otsa
istuma ei jääks.
Vaevalt oleks ilma Ülo
Vooglaiu innustusteta Toom-

pea Haridusseminari ja selle
kümneid algatusi. Nüüd on
Haridusseminarist
saanud
dominant Googlei päringu
haridusseminar klassis 
esimesest viiekümnest veebiartiklist kuuluvad nelikümmend Toompea Haridusseminarile. Ülo enda elu on parim
käepärane näide isiku osast
ajaloos ja tänapäevas, on professor Jaak Uibu kirjutanud
Ülo Vooglaiu sünnipäevapuhuses kirjas.
Tähtpäeva tähistasid sõbrad
Ülo ülemlausete valgusel:
* Praktikas rahuldavate tulemuste saavutamine on võima-

lik üksnes teooria, metodoloogia ja metoodika ühtsuses
(Vooglaiu kategooriline imperatiiv).
* Ürgsete sidemete (inimese
side maaga, merega, tööga,
koduga) katkemine võib viia
ka teiste oluliste sidemete
lõhkumisele.

Jaak Uibu kirjast
Kesknädalale
Jaak Uibu on Toompea Haridusseminari asutajaliige, kes peab
ennast Ülo Vooglaiu mõjusfääris
olevaks alates 1962. aastast.
Foto: Tiit Maksim

Tallinna Televisioon: Meedia keskpunkt kolmapäeviti kell 19.30
Tänases, 29. saates:
* Kooliaasta algas. Lapsed on linnades tagasi, kuid
peavoolumeedia liikluskrahhi-ennustus Tallinnas
ei täitunud.
* ESM endiselt kuum! Eesti on teinud just seda, mida
Krugman õigeks peab, kirjutas Delfis noor majandusmees Olev Vaher. Ometi löödi alles hiljaaegu Nobeli
preemia laureaat Paul Krugman nii Eesti presidendi kui
ka rahandusministri poolt risti.
* Paksudele oma maks, hooldushaiglatele vähem raha,
pensionäridele ravikindlustusmaks! Need on märksõnad, mida haigekassa uus juht Tanel Ross nimetab
solidaarsuse kasvuks.
Tänasest peale läheb Meedia keskpunkt eetrisse
kell 19.30.
Kordussaated on kolmapäeval kell 21.30 ja kell 23.55,
neljapäeval kell 9.50.

Stuudios on saate põhikoosseis (pildil):
Kesknädala peatoimetaja Urmi Reinde ja Tallinna
Televisiooni peatoimetaja Mart Ummelas.
Saatejuht Heimar Lenk.
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Seppiku freak-show
Enne kooliaasta algust astus Ain Seppik välja oma
õpetusega Keskerakonnast. Tema 28. augustil antud
intervjuust on BNS teinud juba viis uudist, vormistades neist kolm esimest lausa pomm-uudise
hüüumärgi ja jämeda pealkirjaga. Ja küllap tuleb lisa.
Neid uudiseid on lahkesti
levitanud ajalehed ja teled-raadiod. Kivist vett välja pigistades püütakse jätta muljet,
nagu oleks Seppiku puhul tegu
ühe Eesti poliitika mõjuka kardinaliga. Ja ikka naiivses lootuses, et ehk õnnestub tema abil
veel Keskerakonna uuristamist
jätkata.
PRIIT TOOBAL
Keskerakonna peasekretär

29. augustil anti avalöögina
teada:
! Seppik: Ratas võib saada
kõrge koha europarlamendi
valimiste nimekirjas
30. augusti hommikul rabati
rahvast ennustusega:
! Seppik: tasuta bussisõidu ja
õigeusu kiriku rida saab
kindlasti lisa
30. augusti õhtul lisati igaks
juhuks:
! Seppik ühegi erakonna liikmeks astuda ei taha
1. septembril nõuti kategooriliselt:
Seppik: Savisaar peaks
rahapesu spekulatsioonid
vaigistama
2. septembril seletati insaiderina:
Seppik: Keskerakonna on
viinud võlgadesse halb
juhtimine

Milleks vaielda?

Minu käest on küsitud, miks
me ei ütle midagi Seppiku
kohta. Miks peaksime? 
küsisin mina. Keskerakonnas
on ta oma positsioonid maha
mänginud. Need viis esinemist
BNS-is näivad olevat selge
provokatsioon. Seppikul on
vaja, et temaga vaieldaks. Tema
aga on Keskerakonnast läinud.
Kui ta väga soovib, siis võib ta
nüüd enesele Reformierakonnas hääli koguda. Muidugi, kui
ta suudab?
Tegelikult pole ju Seppikust
järele jäänud enam muud kui
Keskerakonna mulluse võimupöördekatse ebaõnnestunud
juhtfiguur, kellest kõik erakonnad targu eemale hoiavad ja kes
pakub nüüd avalikult oma häält
Reformierakonnale.

Seppik eelistab
Reformierakonda

Pärast Keskerakonnas läbikukkumist on Seppik juba
jõudnud hüljata ka oma
eelmised lähimad võitluskaaslased, nn Riigikogu
aknaalused ehk MTÜ

TALLINNA TV

davalt suletud, kuna tema
siseministrikarjäär lõppes
2003. aastal seoses IRL-i
poistebändi poolt üles lõõtsutatud süümevande-skandaaliga. Toonase valitsuse
nõukavarjust
vabanemiseks tegi Siim Kallas
Seppikule
ettepaneku
lahkumisavaldus lauale
panna. (Muide, Seppiku
asemele pandi siseministriks Toomas Varek, kes on
Reformierakonna ja IRL-i
häältega nüüd
saanud
Rakvere linnapeaks.)
Seppik
Sotsidele lähenemisest on
Seppikul väga raske rääkida
Demokraadid. Seppiku lubapärast BNS-is edastatud värsdust kandideerida kohalikel
ket kuulutust, et tegelikult on
valimistel Tallinnas Reformitalle kogu poliitikas teguterakonnas on BNS-i uudissemise ajal olnud tähtis libetevoos
pandud
varjama
raalne maailmavaade. Kui sotpealkiri, et Seppik ei taha
side maailmavaateliseks vasastuda ühegi erakonna liiktaseks valimistel on Reformimeks. Tegelikult ütleb Seppik
erakond, siis ei sobi Seppiku
aga sõna-sõnalt: Ma esialgu
profiil neile kuidagi.
ei tahaks uuesti partei liikmeks
hakata, aga kohalikel ja ka
Seppik osales Keskriigikogu valimistel on võimaerakonna finantslik väga lihtsalt parteituna
juhtimises
mõne partei nimekirjas kanTsentristliku poliitika kujundideerida. /.../ Kui täna kellegi
damises ja Keskerakonna
poolt hääletaksin, eelistaksin
finantsjuhtimises aastaid juhselgelt Reformierakonda, sest
tivat rolli etendanud Seppikust
mis seal salata, liberaalne
on Eesti poliitikas saanud vaemaailmavaade ehk inimese
valt ühe aastaga võõras nii
vabadus on mulle olnud tähtis
omadele kui ka võõrastele.
kogu poliitikas tegutsemise
Inimlikult on temast kahju.
aja jooksul.
Ühe mehe isikliku ebaõnnesIseasi, kas ja kuniks Reformitumise eksponeerimine meeerakondki teda enam usaldada
dias kuulub aga juba veidriksaab. Kui reedetud on Keskshow´de anrisse, millel Eesti
erakond ja Demokraadid, ei
ega samuti ka Tallinna
saa ju isegi Rosimannused
reaalse poliitikaga õnneks
enam kindlad olla, et Seppik
enam pistmist pole.
neid ei reeda veel enne kui
kukk jõuab kolmat korda
Freak [friik]  ingl k veidrik,
kireda.
nohik, entusiast, kiiksuga.
IRL-i uks on Seppiku ees jää-

Lastekaitse Liit: lapsetoetus ei ole vaesustoetus
Avalikes väitlustes käsitletakse lapsele mõeldud toetust tihti kui vaesusega seotud meedet, teisisõnu - aetakse see segi vaesustoetusega.
Lapsetoetus ei ole vaesustoetus. Lapsetoetus peab tugevdama lapsevanema vastutust ja riigi kohustust, aidates kaasa tasakaalule lapsevanema ja ühiskonna huvide vahel, sest lapsetoetuse suurendamisega
seondub lapse väärtustamine ja pere au sisse tõstmine.

Iga laps on väärtus

Lapsetoetust määrates saadab riik ühiskonda signaali, et laps on riigile teretulnud, et iga laps on väärtus. Jagades lapsetoetust kõigile
lastele, kohtleb riik oma tulevasi kodanikke võrdselt. Juba 2009.
aastal esitas Lastekaitse Liit sotsiaalminister Hanno Pevkurile 30
organisatsiooni ja 20 957 inimese allkirjaga pöördumise tasuta koolilõuna ja universaalse lapsetoetuse säilimise kaitseks. Lastekaitse
Liidu seisukoht on jätkuvalt, et lapsetoetust peab saama iga laps
sõltumata vanemate hetkesissetulekust.

Laste lahterdamine suurendab kihistumist

Lapsetoetus peab laste kaudu tugevdama lapsevanema vastutust ja
riigi kohustust, aitama hoida tasakaalu lapsevanema ja ühiskonna
huvide vahel. Tõstes lapsetoetust, näitab riik, et väärtustab mitte ainult last, vaid ka perekonda, aga samas ka ühiskonda. Laste lahterdamine toetuste andmise või andmata jätmise kaudu ainult suurendab

ühiskonna kihistumist. Põhitoetusele võib lisada diferentseeritud toetusi, mida jagatakse vajaduspõhiselt.
Laste heaks tuleb kindlasti eraldada senisest rohkem riiklikku raha,
kuid mitte tingimata otsetoetusena vanemate pangaarvel. Me ei pea
seadma eesmärgiks toetuste kahe-, kolme- või kümnekordistamist
iseenesest, vaid hoolikalt kavandama, kuidas lisaraha kõige paremini
laste heaks tööle panna. Riigi hooleks peab olema lapsevanema kindlustunne, et sündivale kodanikule on tagatud kodulähedane tasuta
lastehoiukoht, kaugemas vaates hea kool ja huviharidus. Et säilib last
kodus kasvatava vanema töökoht. Et on tagatud arstlik järelevalve,
mis hindab lapse tervist ning arengut varase märkamise ja ennetamise
seisukohast. Hädavajalikud on riiklikult rahastatavad suvelaagrid, sh
linnalaagrid.
Tugev perekond, millel on olemas võimalused lapse põhivajaduste
täitmiseks, annab omakorda panuse tugeva, lapsesõbraliku ja last
väärtustava ühiskonna heaks.

omade puhul anda arenguvõimalus või võõrastel kõri kinni,
pankrotti ja varad käest.
Millele
on
suures
osas
vasakpoolsed valitsused pikka
aega laamendanud suure osa võetud rahast, jaganud laiali juba
ammu tööd mittetegevatele immigrantide asumitele.
Nüüd tahetakse see abiraha
islamikogukondadelt ära võtta.
Kui see ei tekita Euroopas
islamirevolutsiooni, siis mis veel.
Aga juhitud kaose puhul ongi see
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NELJAPÄEV, 13.09

ESM ja islamiariaat
Puust ja punaselt, vaidluse
põhiküsimus on lihtne  kas me
tahame oma riigi muuta üheks
Euroopa Ühendriikide osariigiks,
ja pealegi veel hullema rahasüsteemiga, kui Ameerika eraraha
trükkijate pangapunt. Nimelt korjab see seltskond riikide riigieelarved kokku ja jagab oma suva
järgi välja, ülempiiri pole, riigivarad vahetatakse kiirkorras virtuaalraha vastu, aga need on
reaalsed varad. Võlgu andes on
pankadel alati kaks võimalust: kas

10. sept. - 16. sept.

kõige õigem ja kiirem tee rahvusriikide hävitamiseks ja islamiariaadi kehtestamiseks, millega siis
Ameerika uued kokkulepped alistatud Euroopas sõlmib.
Valik on: kas ESM, ja abirahad
kestavad; või ESM-ist loobumine,
ja islamiülestõusud Euroopas.
Kas me tahame islamiariaati
endid kui EU osariiki juhtima?
Jänkisid ei koti muu kui võim,
ükskõik kelle kaudu.
Eestil pole vaja ESM-iga täna
ühineda. Las Saksamaal keera-

takse kõigepealt käed seljataha ja
tegelik võim näitab okupatsioonitsoonis oma hambaid. Tuleviku
mõttes võib olla polegi parim
amidele head pitsut mängida, isegi
kui see Ligi hoobilt miljonäriks
teeb. Kas saab usaldada inimest,
kelle silme ees kangastub suur raha
ja juba oma pere ta keeldumise
korral ära lintib.
Vironshaman, 03-08-2012,
http://www.para-web.org

07:55
08:00
08:25
08:55
09:25
09:50
10:20
10:50
11:20

12:50
13:15
13:45
14:15
14:40
15:10
15:40
16:10
17:45
17:50
18:00
18:30
19:00
19:05
19:30
20:00

KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
TTV kultuurisalvest*
Keskkonnanädal 7/10*
Teeme ise*
Meedia keskpunkt*
LV Pressikonverents*
Aleksei Turovski lood*
Eesti MV LadinaAmeerika tantsudes*
TÄNA. Pealinna uudised*
TTV kultuurisalvest*
Keskkonnanädal 7/10*
Teeme ise*
Meedia keskpunkt*
LV Pressikonverents*
Aleksei Turovski lood*
Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
TTV kultuurisalvest*
Õigusnõu*
TÄNA. Lühiuudised
Päevakava
Linnaliiklus
TÄNA. Pealinna uudised

20:25
20:55
21:00
21:30
22:00
22:05
23:35
23:40
00:05
00:30
01:00
01:30
02:00

Kultuurikonverents*
TÄNA. Lühiuudised
Inimeste lood
Eesti parimad vibulaskjad
Kullamaal
TÄNA. Lühiuudised
Tallinn, olen kuulus!*
KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
Päevakava*
Linnaliiklus*
Inimeste lood*
Eesti parimad vibulaskjad
Kullamaal*
Info TV

REEDE, 14.09
07:55
08:00
08:25
08:55
09:25
09:50
10:20
10:50
11:20
11:50
12:15
12:45
13:15
13:40
14:10
14:40
15:10
15:40
17:45
17:50
18:00
18:30
19:00
19:05
19:30
20:00
20:25
20:55
21:00
21:30
22:00
22:05
22:45
22:50
23:15
23:40
00:10
00:40
01:10
01:50

KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
TTV kultuurisalvest*
Õigusnõu*
Päevakava*
Linnaliiklus*
Inimeste lood*
Eesti parimad vibulaskjad
Kullamaal*
Kas tohib?*
TÄNA. Pealinna uudised*
TTV kultuurisalvest*
Õigusnõu*
Päevakava*
Linnaliiklus*
Inimeste lood*
Eesti parimad vibulaskjad
Kullamaal*
Kas tohib?*
Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
TTV kultuurisalvest*
Meistrite linn 11/14*
TÄNA. Lühiuudised
Tartu uudised
Mäletades. Aleksius II
TÄNA. Pealinna uudised
Kultuurimeeter
TÄNA. Lühiuudised
Pealinnapilt*
Estica. Püha Vaimu kirik*
TÄNA. Lühiuudised
Kultuuritehas
KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
Tartu uudised*
Mäletades. Aleksius II*
Kultuurimeeter*
Estica. Püha Vaimu kirik*
Kultuuritehas*
Info TV

LAUPÄEV, 15.09
07:55
08:00
08:25
08:35
09:00
09:25
10:25
10:55
11:25
12:25
12:50
13:00
13:25
13:50
14:50
15:20
16:20
17:45
17:50
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:15
20:45
21:15
21:55
23:05
23:10
23:25
23:55
00:25
01:35

KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
TeTeVeke. Multifilmid
Päevakava*
Tartu uudised*
Mõtleme taas*
Kultuurimeeter*
Kas tohib?*
Pillipidu*
TÄNA. Pealinna uudised*
TeTeVeke. Multifilmid*
Päevakava*
Tartu uudised*
Mõtleme taas*
Kultuurimeeter*
Pillipidu*
Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Luubi all*
Eesti parimad vibulaskjad
Kullamaal*
Linnaosa lood*
Tallinn liigub
TÄNA. Pealinna uudised
Jäljed 1/5*
Helsinki - Tallinn*
Kultuuritehas*
Airi Allvee sünnipäevakontsert 1/2
KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
Jäljed 1/5*
Tallinn liigub*
Airi Allvee sünnipäevakontsert 1/2*
Info TV

PÜHAPÄEV, 16.09
07:55
08:00
08:15
08:25
08:55
09:20
09:50
10:20
10:50
11:20
12:30
12:45
12:55
13:25
13:50
14:20
14:50
15:20
17:45
17:50
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:15
20:45
21:10
21:25
22:20
22:25
22:40
23:10
23:40
00:10
00:35
01:30

KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
TeTeVeke. Multifilmid
Linnaliiklus*
Luubi all*
Mäletades. Patriarh
Aleksius II*
Aleksei Turovski lood*
Eesti parimad vibulaskjad
Kullamaal*
Terve tervis
Airi Allvee sünnipäevakontsert 1/2*
TÄNA. Pealinna uudised*
TeTeVeke. Multifilmid*
Linnaliiklus*
Luubi all*
Mäletades. Patriarh
Aleksius II*
Aleksei Turovski lood*
Terve tervis*
Info TV
KAVA
TÄNA. Lühiuudised
Tartu uudised*
Inimeste lood*
Kas tohib?*
Terve tervis*
TÄNA. Pealinna uudised
Estica. Püha Vaimu kirik*
Teeme ise*
Euroopa tee 7/13*
Suured helid*
KAVA
TÄNA. Pealinna uudised*
Aleksei Turovski lood, 11*
Terve tervis*
Inimeste lood*
Tartu uudised*
Suured helid*
Info TV

8 varia

KESKNÄDAL

5. september 2012

Nädala juubilar MIKK MIKIVER 75

4. septembril jõudnuks 75. eluaastani mitmekülgne teatrimees Mikk Mikiver, kellest
taasiseseisvumise algaastatel
sai ka väärikas kaasarääkija
ühiskonnaelus. Iseäranis on ta
meelde jäänud julge ja jõulise
kõnemehena.
1937. aastal Loksal ilmale tulnud Mikk Mikiver polnud
nõukogude ajal klassikaline
mässaja või dissident. 1963.
aastal, Nikita Hrutovi võimu
ajal astus ta oma ideaalidega
ka kommunistlikku parteisse.
Neljakümne kirjale pidas ta
omaenese tarkusest vajalikuks
mitte alla kirjutada, sest
tõenäoliselt tähendanuks see
sule sappa saamist Viktor
Kingissepa nim. Tallinna
Riikliku
Akadeemilise
Draamateatri
peanäitejuhi
ametikohalt, kus Mikiver töötas 19781985. Usutavasti
jäänuks siis lavastamata ka
mitu näidendit, kus kõlas
sõnum eesti rahva tegelikust
ajaloost ja ühiskondlikest vastuoludest. Sellise tooniga
lavastusi tõi suur teatrimees
aga lavale juba kuuekümnendate lõpul, Praha kevade
meeleoludes.
Mikk oli väga madala sotsiaalse valulävega inimene.
Kaasarääkimine ühiskonna
probleemides ja tema rahvale
olulistes asjades oli talle
loomuomane ning tema jaoks
teatrikunstiga
tegelemise
õigustuseks. See oli selge juba
ta esimestes lavastustes
Antigone, Libahunt ja
Kuidas karastus teras, mis
valmisid 1967. ja 1968. aastal.
Need oli selgelt isikuvabadust
kaitsvad ning autoritaarse
reiimi vastu suunatud teosed.
1980-ndatel muutus aktuaalseks võitlus eesti keele ja
rahvuskultuuri säilimise eest.
1983. a Mikiver lavastas Jaan
Kruusvalli Pilvede värvid ja

1987. a. sama autori Vaikuse
vallamaja,1988. a Rein Saluri
Mineku. Ta rääkis nende
kaudu ajaloost ausat tõtt, olles
ajaliselt ees tolle perioodi
ajakirjandusest ning ametlikust ajalookirjutusest.
1987. a nõustus ta saama Eesti
Teatriliidu esimeheks. Mulle
suure auna palus ta mind enda
asetäitjaks, meenutab nüüd
teatritegelane, ekskultuuriminister ja Riigikogu liige
Jaak Allik.
Lisaks siia vaid, et Alliku
nimetatud lavastused läksid
puupüsti täis saalidele ning
ühiskond sai sealt oma
esimesed vapustused, valmistudes rahvuslikuks kõrglaineks
aastakümnendivahetuse taasiseseisvumisliikumises.
Mikiver oli üks eestvedajaid
Loomeliitude Kultuurinõukogus, 1988. aastal toimunud
loominguliste liitude pleenumi
aktiivne korraldaja ning karismaatiline ja meeldejääv kõnepidaja. Rahvas uskus teda  ta
rääkis südamest ja ausalt. Teda
tunti ka kui võimude poolt tunnustatud väljapaistvat rahvakunstnikku. 1988. a. sai ta
NSV Liidu riikliku preemia ja
1990. a NSV Liidu rahvakunstniku aunimetuse, mis olid
tollal kõrgeimad ja harvad
tunnustused.
Kui Mikk kõneles  just tema
pidas ju loomeliitude pleenumi
avakõne , sai rahvas aru, et
teatud taluvuse ja allasurutuse
piir on lõplikult ületatud. Siis
julgesid ka teised välja öelda
kõik, mis hinges ja südamel,
ütleb Jaak Allik.
Palusin tal kommenteerida ka
Lilian Velleranna koostatud
elulooraamatus
avaldatud
fotot, millel Mikk Mikiver
vestleb loomeliitude pleenumi
vaheajal Lennart Meriga.
Pleenumi lõppedes kutsus
Lennart Meri Mikiveri ja minu

Lindakivi Kultuurikeskusest
saab septembris KINO
Kultuurikeskuse Lindakivi direktor Katrin
Siska teatab, et nüüd on lasnamäelastel
üle pika aja oma kinomaja nagu kunagi
ammu. Filmisõbrad ja pered koos mudilastega saavad kolmel päeval nädalas
käia vaatamas uusimaid linateoseid.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19
kavas film
laupäeviti kell 12
lastele multifilm.
Näidatakse ameerika, euroopa ja vene
kvaliteetfilme, mis on eesti, vene
ja inglise keeles. Meelt saab lahutada nii
komöödia ja muinasjutu
kui ka draamaga.
Kolmapäeval, 5. septembril
esiseanss  kavas populaarne Minu
nädal Marilyniga (kahe Oscari nominent
ja Kuldgloobuse võitja).
Kinopiletid Lindakivis soodsamad
kui Tallinna kinodes.
Mängukava, hinnakirja ja kõigi seitsme filmi
treilerit saab vaadata Lindakivi kodulehelt.

enda juurde koju. Veetsime
seal järgmise päeva õhtu ning
analüüsisime põhjalikult selle
tähendust, mis oli toimunud.
Prognoosisime, mis edasi juhtuma hakkab, ning kavandasime oma järgmised sammud. Meri hindas Mikiveri
kõrgelt kui arukat ja ratsionaalset vaimuinimest, ta nägi
temas võrdset vestlus- ja
võitluskaaslast,
mäletab
teatritegelane ja poliitik Allik.
Loksalastele läks eriliselt
südamesse ja on senini meeles,
et Mikk Mikiver kõneles
loomeliitude pleenumil ka oma
sünni- ja lapsepõlveaastate
paigast, märgib tänane Loksa
linnapea Värner Lootsmann,

kes samuti Loksal kooli
lõpetanud.
Otseselt tegutses Mikiver poliitikas 19891991, mil ta kuulus NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi. Sageli oli nii,
et Mikiver rääkis vaheajal
Vaino Väljasega ja mina ühinesin seltskonnaga. Vestlusteemadeks olid tavaliselt
Nõukogude Liidu lagunemine
ning MolotoviRibbentropi
pakt. Oma sõnameisterlikkusega oskas Mikiver rahva ees
esineda, selgitada Eesti riigi
ideed, millesse ta ise pühendunud oli. Väga aitas kaasa
tema näitlejaand, räägib
Mikiveri kaaslane rahvasaadikute kongressil, kuna-

gine kergetööstusminister,
praegune ettevõtja Jüri Kraft.
Eino Baskin nimetab Mikiveri
üheks Eesti andekamaks ja tunnustatumaks näitlejaks ja
lavastajaks. Poliitikas jättis
Mikiver tugeva jälje Eesti
taasiseseisvumisliikumisse ja
tema meeldejäävamaks etteasteks selles võib pidada kõnet
loominguliste liitude pleenumil, rõhutab Baskin. Ta toob
välja ka mõned Mikiveri inimlikud omadused. Ta oli
kolleegina väga sümpaatne ja
hea huumorimeelega, abivalmis, kes alati aitas, kui abi
paluti. Kuigi ta estraadiga üldiselt ei tegelenud, nõustus ta
minu
palvel
lavastama
estraadietendust Viimane
rong. Teatrijuhi mõtteid ja
nõudmisi ei pruugi näitlejad ja
teised teatri loomeinimesed
alati omaks võtta. Mikiveri
suhtusid nad aga igati positiivselt.
Baskin märkis sedagi, et kohati
oli Mikiver oma loomult kinnine ega avanud ennast
kergesti.
Jaak Allikult sai küsitud sedagi, mida võiksid Mikiverist
õppida tänased poliitikud.
Vastus kõlas nii: Mikiveri aeg
poliitikas jäi suhteliselt lühikeseks. Ta tundis, et iseseisvuse saavutamisega on
tema poliitiline tegevus oma
eesmärgi saavutanud, ning ta
soovis pühenduda täie jõuga ja
vabalt loomingule, millest ta
tundis kindlasti suuremat
naudingut ja eneseteostusevõimalust kui parteipoliitikas
osalemisest. Ma tean, et teda
kutsusid erinevad erakonnad
oma nimekirjadesse valimisvõitluses, kuid ta ei soovinud
oma nime vahetada poliitiliseks peenrahaks ja olla lihtsalt kellegi jaoks hääletoojaks.
Arvan, et seda peaksid temalt
õppima kõik loovkunstnikud 

kui otsustatakse poliitikasse
minna, siis tuleb sinna ka minna
ja kanda selle eest täit vastutust, mitte lihtsalt mängida
peibutusparti inimeste jaoks,
kelle tegevuse üle sul puudub
igasugune kontroll.
Värner Lootsmanni sõnul jäi
Mikiver kogu eluajaks Loksa
poisiks, kes osales sünnipaiga
sündmustes, sealhulgas Loksa
esmamainimise 370. aastapäevale pühendatud kivi avamisel.
Oleme tema mälestuseks ka
üritusi korraldanud. Mikk
Mikiver oli meie seltsi auliige.
Kui oma seltsi eelkäija Loksa
Haridusseltsi juubelit tähistasime, olid kohal ka Mikk
Mikiveri õed ja vend Tõnu
saatis tervituse. Septembris
plaanime koos kohaliku
muusikakooliga
tähistada
pidulikult Mikk Mikiveri 75.
sünniaastapäeva, ütles VanaLoksa Seltsi juhatuse esimees
Reet Vaher.
Jõgeva linna sotsiaaltöötaja ja
Jõgeva valla Võduvere küla
Vahtriku talu kultuurihuviline
perenaine Anne Mihhailov
meenutab:
Ants
Paju
eestvedamisel
tegutsenud
Hekto klubi kohtus erinevate
teatrite näitlejatega. Tallinna
Draamateatris oli vestluskaaslaseks ka Mikk Mikiver.
Iseäranis jäid mulle meelde ja
südamesse tema sõnad, et Elu
mõte ongi elamises. See tarkus
tuleb ikka meelde, kui külastan oma hoolealuseid, sõidan
jalgrattaga, jalutan metsateedel
jne, jutustab tundelise sotsiaalse närviga naine Jõgevamaalt.
Nõnda püsib Mikk Mikiver,
olgugi meie hulgast lahkunud
9. jaanuaril 2006, jätkuvalt
eestlaste südames.

Andres Laiapea: Alandatud ja solvatud
Algus lk 3
Samas võivad nad lugeda eestikeelsest
meediast ka meie kohalike ovinistlike
liberaalide heietusi (ja seda juba aastaid),
milles otseselt vastandutakse ning kutsutakse üles Eestis vastanduma Vene ühiskonnale sellistes küsimustes nagu homopartnerluse riiklik tunnustamine, arvas
Infopartisani blogija.
Tema sõnul näevad need noored, et Eestis
rünnatakse nende ajalookäsitlust, nende
keelt, nende usku, nende kultuurilist emamaad, nende väärtushinnanguid  seda
kõige kõrgemal riiklikul tasandil, rikkudes
seejuures riigi põhiseadust ning kiusates

taga neid poliitikuid, kes üritavad seista
nende õiguste ja huvide eest.
Kuidas nad saaksid seda riiki mitte vihata?
Võimalikud on muidugi ka teistsugused
vaatepunktid, sealhulgas noorte venelaste
hulgas, aga ma kardan, et see siin üldjoontes
visandatu on siiski nii levinud, et taolisi
kontrollimatuid väljapurskeid, mida kajastati alguses viidatud uudisloos, võib tulla
ette edaspidigi. Kui asi piirdub vaid sellega, et president Ilvesel või mõnel teisel poliitikul kusagil tänaval lambist hambad kurku
lüüakse või nina puruks, nagu juhtus näiteks
Berlusconil, kui ta oli veel Itaalia peaminister, siis oleme isegi kergelt pääsenud. Minna
võib palju hullemini, hoiatas Laiapea oma
blogis lõpetuseks.

Kadri Simson Tartus
Reedel, 7. septembril kell 13:00 kohtumine Tartu linnavalitsuse haridusosakonna saalis (Raekoja pl 12) Riigikogu liikme
Kadri Simsoniga. Kõik on oodatud!
Reedel, 7. septembril kell 17:00 kohtuvad Keskerakonna
Tartu linna büroos (Ülikooli 12) kohvilauas seeniorid.
Külas on Riigikogu liige Kadri Simson.
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