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Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zvlraca się do Ministerstwa
Obrony Narodowej z wnioskiem o doprowńzenie do natychmiastowego wycofania się strony
polskiej z umowy w sprawie dostarczania podwozi do haubicoarmaty Krab ptzez koreańską fi.mę
Samsung Techwin. W naszej ocenie ta umowa niesie za sobą dramńyczne skutki gospodarcze
i społeczne. Nie dość, że polskie publiczne pieniądze zasiląkoreński ptzemysł zbrojeniowy, to
w dodatku w konsekwencji tej decyzji nasz kraj możę stracić ponad dwa tysiące miejsc pracy
w sektorze zbrojeniowym na Śląsku i kolejne kilka tysięcy w otoczeniu btanży, co pogłębi
dramatyczną sytuację w naszym regionie związanąz głębokim kryzysem w sektorze górniczym
istalowym.

Pierwotnie wykonawcą podwozi do Kraba mińy być ZakŁady Mechaniczne Bumar-Łabędy
w Gliwicach. To zamówienie stanowiło ogromną szansę na przetwvanie dla znajdującego się w
bardzo trudnej sy,tuacji przedsiębiorstwa. Decyzla resortu obrony o przekazaniu kontraktu firmie
koreańskiej oznacza początek likwidacji ZM Bumar-Łabędy,którę z powodu braku zamowięf-ze
strony MON już od długiego czasu borykają się z poważnymi problemami. Jest oburzające, że
polski resort obrony decyduje się na to, aby z pieniędzy polskiego podatnika zasilaó koreński
Przemysł zbrojeniowy, likwidując tym sam polskie przedsiębiorstwo i miejsca pracy w naszym
kraju.

Sytuacja w ZM Bumar-Łabędy może być pocz$kiem fali niepokojów społecznych, które
ogamą cńy region, bo skala niezadowolenia społecznego na Śtąst<u ze skutków polit}ki
gospodarczej obecnego rządu zbliZa się do punktu krytycznego. Przypominamy, że we wrześniu
Zarząd Regionu ŚĘsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" ogłosił pogotowie protestacyjne, które
oZIacZa pełną gotowość do prowadzenia solidarnościowych akcji protestacyjnych w obronie
miejsc pracy we wszystkichzakJadachibranżach na Śtąstu iw Zagłębiu Dąbrowskim.
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