A Jobbik arcpirítónak tartja Répás Zsuzsanna kijelentését
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom felháborodását fejezi ki Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárnak a Magyar Állandó Értekezlet oktatási
szakbizottsága csütörtöki ülésén tett kijelentése kapcsán, amely szerint jól halad a
határon túli szervezetek, intézmények és egyes programok számára megítélt
támogatások kifizetése.
A Jobbik már több alkalommal jelezte, hogy elfogadhatatlannak
tartja a Bethlen Gábor Alap körül kialakult tűrhetetlen állapotok, az átláthatatlan működés, a
pályázati kiírások és bírálások késése, valamint az oktatási-nevelési támogatások folyósítása
körül kialakult anomáliákat. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján azt kell látnunk, hogy a
hangzatos „nemzetpolitikai fordulat” elmaradt, a külhoni magyar támogatási rendszer
átláthatósága és hatékonysága csupán üres szavakként konganak. Répás Zsuzsanna
szavainak hiteltelenségét többek között az is jelzi, hogy a gyermeküket magyar iskolába járató
családok számára biztosított oktatási-nevelési támogatások pályázatainak összegyűjtése ugyan
minden régióban, ha adott esetben késve is, de megtörtént, azonban a megítélt pénzösszeg
kiutalása – most éppen a bankkártyák kézbesítésének csúszása miatt – még mindig nem
történt meg maradéktalanul.
További problémák vannak azon szervezetek kifizetésével is, akiknek 750 ezer forint feletti
összeget ítélt meg a Bethlen Gábor Alap, hiszen a támogatási szerződés megkötéséhez
például olyan banki bizonylatot kérnek, amelyeket a román vagy az ukrán bankok többsége
nem tud kiállítani. A kisösszegű pályázatok jelentős részénél sem indították még el a
kifizetéseket, ám az elszámolási határidő számukra továbbra is az idei év vége maradt.
A Nemzetpolitikai államtitkárság hanyagsága és dilettantizmusa miatt az év folyamán számos
külhoni magyar szervezet működése került veszélybe, fontos programok sora hiúsult meg, a
Bethlen Gábor Alap körül kialakult kaotikus állapotokon pedig láthatóan a mai napig sem tudott
úrrá lenni a kormányzat. A Jobbik Magyarországért Mozgalom ezért ismét és nyomatékosan
felszólítja Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest, hogy a történtek
miatti személyi felelősség megállapítás mellett azonnali intézkedésekkel biztosítsa az elcsatolt
területeinken élő magyarok számára megítélt állami támogatások mielőbbi kifizetését, és
szükség szerint módosítassa a pályázatok elszámolási határidejét!
Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke
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