
 

Soros-stofnanir óæskilegar
í Rússlandi
Síðastliðið sumar lýstu rússnensk dómsyfirvöld
því yfir að tvær óríkisreknar stofnanir í eigu
milljarðamæringsins George Soros væru „óæskilegar“.
Marina Gridnewa frá embætti yfirsaksóknara í Moskvu rökstuddi þessar niðurstöður 
og sagði  OSI Assistance Foundation og Open Society Foundation ógnuðu 
stjórnaskrárbundnum lögum Rússlands og öryggi ríkisins.

Síðastliðið sumar lýstu rússnensk dómsyfirvöld því yfir að tvær óríkisreknar stofnanir í eigu 
milljarðamæringsins George Soros væru „óæskilegar“.
Marina Gridnewa frá embætti yfirsaksóknara í Moskvu rökstuddi þessar niðurstöður og sagði 
OSI Assistance Foundation og Open Society Foundation ógnuðu stjórnaskrárbundnum 
lögum Rússlands og öryggi ríkisins.
Í mörgum vestrænum fjölmiðlum var brottrekstur þessara stofnanna Sorosar frá Rússlandi 
álitin and-lýðræðisleg árás á almennt samfélag.
Er þessi gagnrýni réttmæt?  Í leit að svörum við þessum spurningum er ráðlegt að varpa ljósi 
á þrjá þætti.
1.  Ógnun við öryggi.
Bandaríski milljarðamæringurinn George Soros hefur iðkað ítrekuð inngrip beint inn í pólítísk 
ferli, í meintum stuðningi við „frelsi“ og „lýðræðisvæðingu“.  Þegar í kalda stríðinu studdi 
Soros stjórnarandstöðu og óríkisreknar stofnanir en líka félagslegar þjónustur í Austur-
Evrópu í gegnum hið öfluga netverk sinna eigin stofnana. 
Með þessu móti hefur honum tekist að byggja upp ímynd mannvinarins af sér sjálfum sem 
styður og hvetur í hvívetna til lýðræðisþróunar, og þetta fyrst og fremst  fyrir tilstuðlan síns 
eigin fjölmiðlahrings.
Hinsvegar hefur verið komið upp um hann sem hvatamann byltinga og umróts sem jaðrar við
borgarastríð.

Hann átti mikilvægan og virkan þátt í „litabyltingunum“, í „Arabíska vorinu“ og í hinu blóðuga 
valdaráni í Maidan, Kænugarði.

Í viðtali við CNN í maí 2014 sagðist Soros sjálfur hafa komið á laggirnar sinni eigin stofnun í 
Úkraínu.  Þessi stofnun eigi „að lokum að leiða til falls hins kosna þjóðarleiðtoga og yfirtöku 
stjórnar samansettri af aðilum völdum af utanríkisráðuneytinu“.
Mótmælendur í Maidan og víðar tilheyrðu netverki Sorosar og voru markvisst þjálfaðir og 
fjármagnaðir af International Renaissance Foundation (IRF) og Open Society Foundation.  
Því skyldi engan undra að Rússland leggi sig fram við að þessi óheillvænlega saga endurtaki
sig í þeirra eigin landi.
2.  Efnahagslegar ástæður
Soros er fjarri því óskrifað blað í Rússlandi.  Eftirfarandi málsgrein birti hinn þýsk-ameríski 
útgefandi F. William Engdahl í greinni „Smásaga um spillingu- Þegar milljarðamæringar 
stunda stjórnmál“: 
„Hver sá sem er kunnur sögu Sorosar og Open Society Foundation í Austurevrópu og á 
heimsvísu síðan í lok 1980, veit að þessi svokölluðu mannvinsamlegu „lýðræðishvetjandi“ 
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verkefni frá 1990 í Póllandi, Rússlandi eða í Úkraínu gerðu viðskiptamanninum Sorosi 
bókstaflega fært að stunda gripdeildir í þessum fyrrverandi kommúnistaríkjum.  Þá stóð við 
hlið hans Harvard prófessorinn Jeffrey Sachs , sem taldi síð-Sovésku ríkisstjórnunum trú um 
mikilvægi umsvifalausrar einkavæðgar og opnunar fyrir „frjálsan markað“ í staðinn fyrir skref 
fyrir skref.

3.   Soros er dæmdur afbrotamaður og tillitslaus spákaupmaður.
2006 var Soros dæmdur fyrir innanbúðarviðskipti og spákaupmennsku með hlutabréf í 
franska stórbankanum Societé Genérale.
2011 staðfesti  Mannréttindadómstóll Evrópu dóminn sem æðsta dómsstig.  En hér látum við 
ekki staðar numið.
Starfssemi Sorosar sem stjórnanda fjármagnsinnistæðna hefur margoft beinst bæði gegn 
evrópskum og asískum gjaldmiðli með þær afleiðingar í för með sér að lönd þeirra urðu 
efnahagslega veikburðari.  

Í viðtali við þýska tímaritið ZEIT svaraði hann þeirri spurningunni hvort honum sem 
spákaupmaður væri ekki annt um pólítískar og félagslegar afleiðingar aðgerða sinna.  
„Sem löghlýðinn fjárfestir sem fylgir að öðru leiti reglum markaðarins, get ég ekki látið mig 
varða félagslegar afleiðingar gerða minna.“

Annað dæmi um ófyrirleitni Sorosar eru aðgerðir hans til lögleiðingar eiturlyfja.  Undir 
yfirskyni hins „frjálsa samfélags“ þá sættir hann  sig við veiklun samfélagsins af völdum 
eiturlyfjaneyslu vegna eigin fjárhagslegs ávinnings. 

 Í þessu samhengi er vert að minna á sendinguna  „Lögleiðing kanabisefna – leið til þess að 
koma á nýrri heimsmynd?“.
2010  fjárfesti Soros hundruðir milljónum í lögleiðingu á marijúana.  
Sem hluthafi í lífefnastórfyrirtækinu Monsanto, sem hefur árum saman unnið að einkaleyfi 
fyrir erfðabreyttu Maríjúna, þá sæti hann í framtíðinni á stórgróða í komandi lögleiðingaröldu. 

Með brottvísun þessara stofnanna Sorosar ver Rússland ekki eingöngu sitt eigið land heldur 
þjónar öðrum Evrópulöndum sem fyrirmynd, að bregðast til varnar á saman hátt. 
Því greinilegt er að Sorosi er ekki annt um lýðrræði, frjálsa einstaklinga eða menningarlegan 
stuðning, miklu heldur fremur um lævísa opnun traustra samfélaga til ófyrirleitinnar „yfirtöku“ 
erlenda fjárfesta.

Sjáið í þessu samhengi sendingu okkar „George Soros – Verfechter einer Weltdiktatur“ frá 
29.10.2015 sem við endursýnum hér á eftir.

eftir fh.ts.
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