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Täname teid lühikese ja sisutu vastuse eest, kuigi rahvas oleks oodanud vastust presidendilt endalt.  
 
Samas oleme äärmiselt tänulikud kinnituse üle, et nii teie, kui ka järelikult presidendi arvates, Kaitseministeeriumi-
poolsed selgitused on sisulised, põhjalikud ja ammendavad. Teie, härra Tiit Riisalo, koos presidendiga, olete ilmselt 
terves Eestis ainsad ajuhiiglased, kes suutsid kaitseministeeriumi vastustest välja lugeda asjakohast ja adekvaatset 
informatsiooni. Kahetsusega peame tunnistama, et tuhanded Eesti Ühistegevuse Liidu liikmed ei ole nii haritud kui 
teie ja sellepärast palume, et selgitaksite põhjalikult lahti, milles seisneb Kaitseministeeriumi antud selgituste 
väärtus, mõte ja vastavus esitatud küsimustele. 
 
Kui te jätkate meiega suhtlemist oma ülbet ja üleolevat joont ajades, siis ilmselgelt peab proua president hakkama 
nendele küsimustele vastama ametlikult avalikel koosviibimistel. Kas suudate ette kujutada, milline tsirkus võib 
sellest tulla? 
 
Ühtlasi peame kahetsusega tõdema, et peale teie formaalset vastust Ühistegevuse Liidu liikmetele, on meil ka teie 
suhtes tekkinud kahtlused võimaliku poliitilise korruptsiooni osas.  
 
Samas ei ole te suutnud samuti vastata ühelegi küsimusele, mille me esitasime presidendile. Seega palume seekord 
põhjalikult lugeda meie kolme alljärgnevat küsimust ja vastata sisuliselt nii neile, kui ka ülaltoodud paksus kirjas 
väljatoodud palvele. See teeb kokku neli vastust. 
 
 

1. Kas teie meelest on normaalne kui Eesti ettevõtjad investeerivad koos välispartneritega legaalselt ja heas 
usus ja koguni Eesti riigi soovitusel ning kutsel taastuvenergeetika arendamisse üüratuid summasid, kuid siis 
muudab riik (kaitseministeeriumi ametnikud) heast peast mängureegleid, tekitades ettevõtjate majandus-
tegevusele otsest ja korvamatut kahju?  

2. President on oma FB lehel kritiseerinud sellist riiki, kus ootamatult muudetakse mängureegleid, põhjustades 
sellega Eesti majandusele ja ettevõtjatele olulist kahju. Või kehtis see väljaütlemine ainult võõrtööliste, mitte 
oma riigi ettevõtjate kohta? 

3. Kuidas me vabade kodanikena ja ettevõtjatena saame usaldada riiki, mille president, rääkimata teda esinda-
vatest ametnikest, keelduvad adekvaatsest ja konstruktiivsest suhtlemisest?  
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