ZARZĄD GŁÓWNY
LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI

Liga Obrony Suwerenności wyraża sprzeciw wobec działań rządu Rzeczpospolitej oraz Komisji
Europejskiej zmierzających do ograniczenia produkcji, a w efekcie likwidacji polskich stoczni. Destrukcyjne
działania kolejnych ekip rządowych oraz brak realnego planu rozwoju polskich stoczni nie są niczym
nowym. Komisja Europejska bezpardonowo wykorzystuje obecną sytuację, jako pretekst, za którym kryją
się prawdziwe intencje jej działań, a są nimi oczywiście interesy zagranicznych koncernów, które
bezpośrednio skorzystają na likwidacji polskiego przemysłu stoczniowego. Stąd wzięło się absurdalne
żądanie ograniczenia produkcji w naszych stoczniach, jako warunek zatrzymania przez nie pomocy
publicznej otrzymanej z budżetu państwa polskiego.
Sytuacja w polskich stoczniach przedstawia się jeszcze bardziej dramatycznie w świetle żenującej
i bezczelnej postawy rządu Donalda Tuska, który z jednej strony ustami ministra Grada mówi wprost, że
winę za sytuację Stoczni Gdańskiej ponoszą sami stoczniowcy! Z drugiej zaś strony ulega
wszelkim sugestiom Komisji Europejskiej uderzającym w nasze rodzime przedsiębiorstwa. Wysoce wątpliwa
jest również wysokość udzielonej pomocy publicznej, wymienianej przez członków Komisji Europejskiej,
której nie potwierdzają żadne dokumenty ani niezależne audyty. Należy więc zadać pytanie. Jak to możliwe,
że rękoma „naszych" władz Unia Europejska dokonuje faktycznej likwidacji polskiego przemysłu
stoczniowego?
Jak widać nie liczy się wysiłek dziesięcioleci pracy, włożonej w budowę tak ważnego sektora gospodarki
narodowej, będącego nie tylko powodem do dumy dla każdego Polaka, ale stanowiącego źródło utrzymania
dla wielu tysięcy rodzin stoczniowców oraz firm kooperujących. Liczy się tylko obcy interes.
Tak oto, jako symbol, na terenie rozkradanej Stoczni Gdańskiej, powstać ma Europejskie Centrum
Solidarności, mające być pomnikiem chwały ludzi walczących o wolność i demokrację. W rzeczywistości
będzie ono jedynie pomnikiem hańby oraz symbolem pogardy dla wszystkich Polaków, którzy walczyli
o wolność dla naszej Ojczyzny.
Liga Obrony Suwerenności wyraża swoje pełne poparcie dla stoczniowców oraz dla wszelkich działań
mających na celu powstrzymanie ludzi zmierzających do rozgrabienia majątku polskich stoczni.
Gdańsk, dn. 7 lipca 2008 roku.
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