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PAMETNO O AFERI 'PAKETIĆI'

Građani, prijavite sumnjivo trošenje europskog novca

Iz  stranke  Pametno  danas  su,  potaknuti  najnovijom  aferom  Ministarstva  za
demografiju,  obitelj,  mlade  i  socijalnu  politiku,  pozvali  građane  da  prijave  sve
sumnjive  radnje  vezane  uz  dodjelu  sredstava  europskih  fondova  jer  je,  kažu,
nedopustivo da taj novac i pomoć ne završi u rukama stvarno potrebitih 

Split,  Zagreb 8.  prosinca 2017.  – Kao da  im nedavni  skandal  s  Obiteljskim zakonom nije  bio
dovoljan,  ministrica  Murganić  se,  sa  svojim resornim Ministarstvom, našla  u  novoj  aferi.  Dijeljenje
paketa za djecu, s oznakama Europskog socijalnog fonda i Fonda europske pomoći za najpotrebitije,
privatnom katoličkom vrtiću, sporno je iz više razloga, navode u Pametno. I dok je državna tajnica
bježala od novinara, kako bi izbjegla odgovoriti na pitanja, glavni akteri ove priče idući su dan plasirali
nekoliko različitih verzija pojašnjenja cijele situacije. 

- Građani opravdano sumnjaju. Ovaj čin ukazuje na netransparentno i neodgovorno ponašanje najviših
državnih dužnosnika,  a cijela  situacija  je još ozbiljnija  kada imamo na umu da je riječ o novcima
europskih  fondova – kaže  Iva Žic,  voditeljica Foruma za socijalnu politiku i  ljudska prava
stranke Pametno  i dodaje – Pozivamo građane da ovako sumnjive radnje prijave antikorupcijskom
uredu EU-a, OLAF-u, jer  ministrica Murganić i njezino resorno Ministarstvo očito nisu uskladili priče.
Naime, svi građani, osobito obitelji u riziku siromaštva i  socijalno ugroženi građani, imaju pravo na
informaciju  kome,  kako  i  po  kojim kriterijima  se  dijele  humanitarni  paketi  od  strane  Ministarstva.
Ukoliko u spomenutom vrtiću i ima socijalno ugroženih obitelji, znamo li da će isto biti podijeljeno i u
ostalim vrtićima? Surađuje li se pri tom s mjesnim centrima za socijalnu skrb? Znamo li uopće koliko
mališana iz socijalno ugroženih obitelji pohađa vrtiće u RH i hoće li svi oni dobiti pakete?

Ne mogu privatne ustanove poput vrtića odlučivati kome i po kojim kriterijima idu sredstva koja su
namijenjena najpotrebitijima, to bi trebao biti zadatak države. Zato je ovdje puno otvorenih pitanja bez
odgovora, ističu u  Pametno. Ministrica kaže kako je zapravo riječ o novcima koji su namijenjeni za
promidžbu  europskih  fondova,  dok  Ministarstvo  u  svom  službenom  priopćenju  navodi  kako  su
polaznicima dječjeg vrtića podijeljeni darovi koje je za njih pripremio vrtić, a ne Ministarstvo. Međutim
takvo priopćenje nije u skladu s pozivom za medije, koje je Ministarstvo odaslalo dan ranije, a u kojem
stoji kako će polaznike dječjeg vrtića darivati prigodnim paketima koje sufinancira EU iz Fonda europske
pomoći  za najpotrebitije  i  Europskog socijalnog fonda.  Da tu  ne bude kraj  zavrzlame,  ravnateljica
spomenutog vrtića je izjavila za medije kako su pakete dobili od Ministarstva te kako će oni to podijeliti
potrebitim obiteljima koje žive u njihovom kvartu. 

- Uzevši u obzir neuvjerljivost i nedosljednost izjava svih aktera ove priče, a kada tome još dodamo
činjenicu da je spomenuti vrtić pohađalo dijete šefice kabineta ministrice, nameće nam se zaključak
kako je nešto trulo u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nažalost problemi
ne staju na ovoj aferi jer ona je samo jedan pokazatelj lošeg stanja u sustavu – zaključila je Iva Žic i
još jednom pozvala građane na reakciju i prijavu svih nepravilnosti na službenim stranicama OLAF-a,
gdje postoji rubrika “Prijavite prevaru”.
Građani to mogu učini na linku: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en
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