Válasz Szél Bernadettnek a Soros-tervvel kapcsolatban

Tisztelt Képviselő Asszony!

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a szeptember 28-án küldött kérdéseivel kapcsolatban
részletes információkat talál a konzultációs íven. Ezt Ön is megkapja a postaládájába, mint
minden Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú magyar
állampolgár.
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy Soros György maga is tervnek nevezi azt a
javaslatcsomagot, amelyet több részletben hozott nyilvánosságra.1 Ezeket a terveket a milliárdos
nyilvános fórumokon tette közzé, mint ahogy azok az uniós előterjesztések is hozzáférhetőek,
amelyekből egyértelműen visszaköszönnek Soros elképzelései.
Soros György tervének legfontosabb pontjai a következők:


1 millió bevándorló Európába telepítése évente

A milliárdos javaslata szerint „az előre látható jövőben az Európai Uniónak be kell fogadnia
legalább egymillió menedékkérőt évente.” (Project Syndicate, 2015.09.26.)2


Állandó, kötelező, és felső létszámkorlát nélküli eljárás a bevándorlók szétosztására

Soros György az alábbiakat írta a bevándorlók szétosztásáról: „ha ez nem lesz egy állandó és
kötelező eleme a közös uniós menekültügyi rendszernek, akkor az össze fog omlani.” (Financial
Times, 2015.07.26.)3


A határzárak lebontása

Ezzel kapcsolatban a milliárdos kijelentette, hogy „a mi tervünknek a bevándorlók védelme a
célja, és a nemzeti határok jelentik az akadályt.” (Bloomberg Business, 2015.10.30.) 4


Az NGO-k legyenek a bevándorlás szponzorai

Soros szerint, „hogy több mint egymillió menekültet és bevándorlót be tudjon fogadni évente, az
EU-nak mobilizálnia kell a magánszférát – az NGO-kat, egyházi csoportokat és az üzleti világot –
, hogy szponzorként lépjen fel.” (Project Syndicate, 2015.09.26.)5


Pénzügyi támogatás a bevándorlóknak…

A milliárdos terve alapján „az EU-nak biztosítania kellene menedékkérőnként évi 15 ezer eurót az
első két évben, hogy fedezze a szállást, az egészségügyi ellátást, az oktatási költségeket – és hogy
a menekültek befogadását vonzóbbá tegye a tagállamoknak.” (Project Syndicate, 2015.09.26.)6


…a meglévő uniós források csökkentésével

Soros tavaly június 30-án Brüsszelben azt javasolta, hogy az EU a migrációs válság megoldása
érdekében csökkentse a mezőgazdasági és kohéziós uniós kiadásokat. (Brüsszel, 2016.06.30.)7

Ön joggal kérdezi, hogy mi ezeknek az egyébként rendkívül felelőtlen terveknek a célja?
Ebből a szempontból Soros György „A nyílt társadalom” című könyve az irányadó. Ebben arról
ír, hogy célja a globális nyílt társadalom létrehozása. Ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy „a nyílt
társadalom magjait vetjük el, és biztos vagyok abban, hogy a magok egy része gyökeret fog
ereszteni. A veszteség hatalmas lesz, de a megmaradók rendkívül értékesek lesznek éppen azáltal,
hogy olyan kevesen vannak.” Szerinte „a globális nyílt társadalom létrehozása mindenképpen
magában foglalná a belügyekbe való beavatkozást is.” Arról is vall, hogy „amikor konstruktív
beavatkozásról beszélek a nyílt társadalom felépítése érdekében, a külföldi segítségnyújtásra
gondolok. Tulajdonképpen ezt teszik az alapítványaim, és ezt kellene tennie a nyílt társadalmak
szövetségének is.”
A milliárdos és hálózata óriási erőforrásokat mozdít meg annak érdekében, hogy ezek a
bevándorlást segítő tervek valóra váljanak. A Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) egyik, 2016
augusztusában kiszivárgott jelentésében ugyanis ez áll: „támogattuk a terület befolyásos
szereplőit, beleértve az agytrösztöket, a politikai elemzőközpontokat, a civil társadalom hálózatait
és azok szereplőit, hogy alakítsák a migrációs politikát, és befolyásolják a migráció szabályozását
és végrehajtását meghatározó regionális és globális folyamatokat.”8 Ő maga egyébként eddig idén
Juncker bizottsági elnök mellett két uniós bizottsági alelnökkel és három biztossal is tárgyalt. A
magyar kormánypárti EP-képviselők hiába érdeklődtek arról hivatalos beadványokban, hogy mi
hangzott el, és miben állapodtak meg ezeken a találkozókon, érdemi választ nem kaptak.
A jelenleg zajló nemzeti konzultáció aktualitását az adja, hogy a brüsszeli intézmények
döntéseiben visszaköszönnek a milliárdos javaslatai. Erről Ön is meggyőződhet, ha elolvassa az
Európai Parlament LIBE szakbizottságának, 2017. október 19-én elfogadott rendelettervezetét.9
Ez több elképesztő, egyúttal roppant veszélyes elképzelést tartalmaz. A rendelet:
-

létrehozna egy állandó, felső létszámkorlát nélküli betelepítési rendszert;
a betelepítéseket elsősorban azokba az országokba irányítanák, amelyek rosszul állnak a
betelepítések terén;
a bevándorlók 30 fős csoportokban kérhetik, hogy ugyanabba a tagállamba telepítsék
őket;
megkönnyítenék a családegyesítéseket is;
pénzügyi szankciókkal (az uniós források megkurtításával) sújtanák azokat az országokat;
amelyek nem hajlandóak részt venni a programban.

A brüsszeli szakbizottsági javaslatnak van még egy botrányos eleme. Gyakorlatilag bevonnák az
NGO-kat a betelepítési eljárásokba. Ha ez a terv életbe lépne, Magyarországon azok a szervezetek
is koordinálhatnák a betelepítéseket, amelyek átláthatatlan módon, külföldről kapják támogatásaik
jelentős részét. Azok a szervezetek, amelyek korábban feljelentették Magyarországot azért, mert
állításuk szerint hazánk nem bánt megfelelően a bevándorlókkal. Ilyen körülmények között rögtön
érthetővé válik, hogy Soros György magyarországi szervezetei miért nem akarják bevallani
külföldi támogatásaikat.
Miközben Ön letagadja Soros György bevándorlást segítő terveinek létezését, az LMP EPképviselője, Meszerics Tamás egyértelműen kiállt mellettük az Európai Parlamentben. Így például
2017. április 5-én megszavazta a migránsáramlatok kezeléséről szóló állásfoglalást is, amely

többek között kiterjesztené a menekültek fogalmát, és további lépéseket sürget a legális
bevándorlási útvonalak létrehozására és megerősítésére.
Talán Ön is emlékszik rá, hogy Meszerics képviselő úr 2016 márciusában azt mondta, hogy „az
LMP nem tudja máshogy elképzelni a válság megoldását, mint a kötelező kvótarendszer
bevezetésével”. Mindez abból a szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy Meszerics Tamás
(jelenleg is a CEU oktatója) is szerepelt a Soros György szövetségeseit megnevező kiszivárgott
listán.
Tisztelt Képviselő Asszony!
A fenti tények világosan alátámasztják a Soros-terv létezését, mint ahogy azt is, hogy sokan
dolgoznak a végrehajtásán. Egy olyan tervről van szó, amely egyértelműen felül akarja írni a
tagállamok meglévő jogköreit, és ezzel szembemegy az alapvető demokratikus elvekkel.
Megvalósulásuk beláthatatlan gazdasági terhet és biztonsági kockázatot jelentene. Sajnáljuk, hogy
az LMP ezeket a kockázatokat letagadja, mint ahogy a Soros-terv létezését is. Ez több mint
felelőtlen magatartás egy olyan párttól, amelynek elvileg a magyarok érdekeit kellene védenie.

Kormányzati Tájékoztatási Központ

„Here are the six components of a comprehensive plan.” George Soros: Rebuilding the Asylum System (Project Syndicate – 2015.09.26.)
https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09
1

„First, the EU has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future.” George Soros: Rebuilding the Asylum
System (Project Syndicate – 2015.09.26.) https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-georgesoros-2015-09
2

„If they do not become permanent and mandatory features of the common European asylum system, it will fall apart.” George Soros: By
failing to help refugees Europe fails itself (Financial Times – 2015.07.26.) https://www.ft.com/content/b6108088-3212-11e5-91aca5e17d9b4cff
3

„Our plan treats the protection of refugees as the objective and national borders as the obstacle.” (Bloomberg – 2015.10.30.)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugee-wave-to-weaken-europe
4

„Finally, to absorb and integrate more than a million asylum seekers and migrants a year, the EU needs to mobilize the private sector –
NGOs, church groups, and businesses – to act as sponsors.” George Soros: Rebuilding the Asylum System (Project Syndicate – 2015.09.26.)
https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09
5

„The EU should provide €15,000 ($16,800) per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care, and
education costs – and to make accepting refugees more appealing to member states.” George Soros: Rebuilding the Asylum System (Project
Syndicate – 2015.09.26.) https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09
6

„Finally, I come to the legacy expenditures that have crippled the EU budget. Two items stand out: cohesion policy, with 32% of
expenditures, and agriculture with 38%. These will need to be sharply reduced in the next budget cycle starting in 2021.” George Soros
(Brüsszel, 2016.07.30.) https://finance.yahoo.com/news/full-text-of-soros-speech-to-eu-parliament-115156180.html
7

„Within the categories of work under review (Governance and Enforcement), we have supported leaders in the field, including think tanks
and policy centers, civil society networks, and individual members of those networks, to shape migration policymaking and influence
regional and global processes affecting the way migration is governed and enforced.”
https://ia601207.us.archive.org/10/items/321383374OpenSocietyFoundationsInternationalMigrationInitiativeMigrationGovernan/321383374
-Open-Society-Foundations-International-Migration-Initiative-Migration-Governance-and-Enforcement-Portfolio-Review.pdf
8

9

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171016IPR86161/all-eu-countries-must-take-their-fair-share-of-asylum-seekers

