ZARZĄD GŁÓWNY
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OŚWIADCZENIE
w sprawie kryzysu politycznego w Polsce.
Wydarzenia z ostatnich dni, których jesteśmy świadkami, przede wszystkim zaś ujawnienie kolejnych afer korupcyjnych
z udziałem czołowych przedstawicieli rządu Donalda Tuska, będących jednocześnie najbardziej prominentnymi
politykami Platformy Obywatelskiej, wskazują na to, że Rzeczpospolita znajduje się w poważnym kryzysie politycznym.
Koalicja rządowa PO-PSL, szła do wyborów z hasłami odnowy moralnej świata polskiej polityki, a po wygranych
wyborach tworząc obecny rząd, politycy obu partii zapowiadali ustanowienie nowych i lepszych standardów rządzenia.
Wtedy jeszcze nie można było sobie w pełni uświadomić, o jakie standardy chodzi ludziom obejmującym ster rządów
w Polsce. Dzisiaj natomiast, po około dwóch latach rządzenia przez liberalno-ludową koalicję, z całą pewnością można
stwierdzić, że te standardy to: korupcja, nepotyzm i kumoterstwo, obejmujące najważniejsze kręgi polityczne obozu
rządowego. Jeszcze kilka miesięcy temu, zarzut nepotyzmu stawiany towarzyszom partyjnym z PSL-u wywoływał falę
krytyki i oburzenia za to, że swoje stanowiska wykorzystywali do uprawiania swoiście pojętej „polityki prorodzinnej”,
polegającej na załatwianiu lukratywnych posad członkom swoich rodzin i kolesiom. Obecnie kolejne wieści z frontu walki
z korupcją nikogo już nie dziwią. Dla większości Polaków jest zupełnie jasną sprawą, że rządzą nami politycy nieuczciwi
i skorumpowani, pławiący się w luksusie oraz chciwi pieniędzy podatników i mienia publicznego.
Ujawniona afera hazardowa i stoczniowa pokazują wyraźnie, że ludzie ci nie po to zajęli się działalnością polityczną, aby
służyć państwu i współobywatelom, ale dlatego, aby mieć większe możliwości okradania Polski i Polaków. Na ich
przykładzie można zauważyć, jakie są możliwości robienia fortun na ludzkiej biedzie. W sytuacji, gdy w budżecie państwa
brakuje pieniędzy na podstawowe wydatki, oni zamierzali uwolnić przestępczy półświatek od opłat za gry hazardowe,
z których państwo miało zyskać rocznie pół miliarda złotych. Po haniebnej likwidacji stoczni gdyńskiej i szczecińskiej oraz
związanego z tym niebywałego skandalu i manipulacji politycznej, nadeszły wieści o przekrętach finansowych, w które
zamieszani są czołowi ministrowie z PO. Widocznie nie tylko senator Misiak postanowił dorobić się na krzywdzie
stoczniowców. Ujawnione dotychczas materiały śledcze, a także przyspieszone dymisje z rządu, pozwalają na wyciągnięcie
wniosków, że mamy do czynienia z najpoważniejszą aferą w historii III RP i poważnym kryzysem politycznym. Bo jeśli
prawdą jest, że państwem polskim rządzą ludzie nieuczciwi i skorumpowani, oraz że premier Tusk nie panuje nad tym, co
dzieje się w jego rządzie, a całe jego zainteresowanie koncentruje się jedynie na dbałości o własny wizerunek medialny i na
śledzeniu sondaży opinii publicznej, to mamy do czynienia z zaniedbywaniem obowiązków i działalnością na szkodę
interesu publicznego. Co jest przestępstwem i podlega stosownej karze.
Jeśli dodać do tego bezradność i tchórzliwą uległość rządu Donalda Tuska wobec nakazów brukselskich komisarzy oraz
brak zdecydowanych działań w sytuacji zaostrzającego się kryzysu gospodarczego w Polsce, to mamy pełny obraz stanu
obecnych władz. Grabież dobra publicznego, buta i arogancja w stosunku do własnych obywateli oraz całkowita uległość
wobec obcego dyktatu, to znak firmowy rządzącej koalicji. Postępującego rozkładu moralnego i politycznego obecnego
rządu nie zatuszują już żadne sztuczki socjotechniczne i uprawiana od lat propaganda sukcesu, nie naprawią też
protetyczne zabiegi polegające na wymianie kolejnych ministrów. Ponieważ według słów premiera, odchodzą z rządu
„najlepsi fachowcy”, jakimi Platforma dysponuje, w związku z tym ich następcy mogą być już tylko gorsi. Co budzi nasze
największe obawy o przyszłość kraju, którego los ma spoczywać w rękach ludzi nieuczciwych i życiowych nieudaczników.
Dlatego Liga Obrony Suwerenności domaga się pełnego wyjaśnienia wszystkich afer, w które zamieszani są politycy
rządzącej koalicji oraz przykładnego ukarania osobników winnych korupcji i działalności na szkodę interesu publicznego.
W związku ze skalą kryzysu politycznego, domagamy się również podania do dymisji rządu Donalda Tuska i zarządzenia
nowych wyborów parlamentarnych. Bowiem w naszej opinii, obecny rząd i ugrupowania polityczne stanowiące jego
zaplecze parlamentarne nie mogą zagwarantować odpowiedniej jakości rządzenia państwem polskim i dbałości o nasze
interesy narodowe.
Gdańsk, dn. 12 października 2009 roku.
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