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Soros elleni retorika emlékeztet a korábbi antiszemita megnyilvánulásokra, ugyanis
egyeseknek érdekében áll „világméretű manipulatív zsidó szörnyet létrehozni, amely
minden rosszért és minden problémáért okolható”.
Soros György démonizálása a közép-európai térség
országaiban 2015 végén vette kezdetét, amit egyes
szociológusok a korábbi antiszemita összeesküvések
újracsomagolt változataként azonosítanak, írja az AP
hírügynökség.
A cikk szerint az európai nacionalista és jobboldali
politikusok egyre gyakrabban vádolják azzal a 86
éves magyar származású milliárdost, hogy pénzét a
menekültek támogatására fordítja, ezek a
támadások pedig akkor erősödtek fel, amikor
erősödött az Európába irányuló menekülthullám.
Az érintett országok vezetői minden létező dologért Sorost teszik felelőssé, ennek a politikai stratégiának a
célja pedig lejáratni mindazon projekteket, amelyek az ő támogatásával valósultak meg a közép-kelet
európai térség demokratikus átalakulása során.
Néhány évvel ezelőtt még más szelek fújtak, ugyanis 2012-ben Bronisław Komorowski akkori lengyel elnök
Sorosnak az egyik legmagasabb lengyel kitüntetést adományozta, ezzel köszönve meg a kommunizmus
bukása utáni civil társadalom kiépítéséhez tett hozzájárulását.
Soros donációi előmozdították a volt keleti tömb országaiban az emberi jogokat, a
joguralmat, a romák és az LGBT populáció helyzetét, az egészségügyi és oktatási rendszert,
de a közlekedést is, emlékeztet az AP.
Az érintett országok számos vezetője, akik ma ellene fordultak és országaik megsemmisítésével vádolják őt,
beleértve Orbán Viktor magyar kormányfőt is, a kilencvenes években Soros ösztöndíjasai voltak, sokan az ő
pénzéből járhattak egyetemre és jutottak kutatási eszközökhöz.
Liviu Dragnea a romániai Szociáldemokrata Párt elnöke szerint Soros és tevékenysége a „gonoszság
magvát” ültették el az országban, míg Jarosław Kaczyński a lengyel hatalmi párt vezetője azzal vádolta meg
az üzletembert, hogy a hagyományos társadalmak megsemmisítésére törekszik, amikor a multikulturális
értékeket támogatja. A lengyel Konzervatív Néppárt vezetői szerint Soros a világ legveszélyesebb embere,
akinek az alapítványai keresztényellenes és államellenes tevékenységeket finanszíroznak.
Az ilyen Soros elleni retorikát, amelyben szinte természetfeletti képességekkel ruházzák őt
fel, a szociológusok a régi antiszemita összeesküvések modern megjelenési formájaként
azonosítják, egy olyan időszakban, amikor növekszik a populista indíttatású düh az elitek és
az EU ellen.

Jacek Kucharczyk a varsói Közügyi Intézet szociológusa és igazgatója szerint a Sorosról, mint a gonosz
megtestesítőjéről szóló narratívákat Vlagyimir Putyin orosz elnök kezdte terjeszteni, amely azóta
terjedőben van. Mint mondja, Soros igen jól használható ellenségképként az olyan, antiszemita
hagyománnyal rendelkező társadalmakban, mint amilyen Lengyelország vagy Oroszország.
„Ez egy boszorkányvadászat, amelyet az autoriter jobboldali populisták népszerűsítenek, mögötte pedig
rejtett antiszemitizmus áll. Mivel a liberális értékeket népszerűsíti, zsidó származású és milliárdos, Soros
tökéletes figura, akin keresztül a jobboldali szavazóknak el lehet magyarázni, hogy miért olyan ma a világ,
amilyen” – magyarázza.
Soros György korábban úgy nyilatkozott, hogy az intolerancia elleni harcának gyökerei saját életében
találhatók, az akkori náci megszállás alatti Magyarországon. Ő és családja zsidó származásuk eltitkolásával
tudták túlélni a holokausztot.
Soros a különböző országokban működő Nyílt társadalomért alapítványain keresztül mintegy 12 milliárd
dollárt adományozott különböző célokra.
Ebből mintegy 400 millió dollár került Magyarországra,ahol Orbán Viktor kormányfő az
általa 1991-ben alapított Közép-európai Egyetem, vagyis a CEU bezárására tesz lépéseket.
Orbán az üzletembert „amerikai pénzügyi spekulánsként jellemezte, aki támadja
Magyarországot” és aki „több millió európai életét tette tönkre” – emlékeztet az AP cikke.
Laura Silber a Soros Alapítvány szóvivője szerint Orbán áldozati báránynak használja Sorost, ezzel kívánva
elterelni a magyarok figyelmét a valós problémákról, mint amilyen az egyre inkább romló egészségügyi
vagy oktatási rendszer.
Rafał Pankowski a Soha többé elnevezésű lengyel rasszista ellenes szervezet igazgatója szerint a nézőpont,
amely szerint Soros a központi szereplője egy állítólagos globális zsidó összeesküvésnek az
idegengyűlölettel és a gyűlöletbeszéddel arányosan terjed.
„Soros kiváló célpont azok számára, akik elvetik a liberális értékeket és a nyitott, többpárti
társadalom vízióját, az antiszemitizmus pedig alapvető eleme a nemzeti identitásnak a
közép-kelet-európai térségben” – mondja.
A Soros-ellenes hangulat jelenleg a legerőteljesebb Macedóniában, ahol a jobboldaliak a milliárdost teszik
felelőssé a két éve húzódó politikai válságért, amely az ország eddigi vezetője által elkövetett visszaélések
kipattanásával kezdődtek. Januárban Macedóniában megalakult az S.O.S vagyis Állítsuk meg Sorost nevű
csoport.
Mark Weitzman a Simon Wiesentahl központ egyik igazgatója szerint a Soros elleni retorika emlékeztet a
korábbi antiszemita megnyilvánulásokra, ugyanis egyeseknek érdekében áll „világméretű manipulatív
zsidó szörnyet létrehozni, amely minden rosszért és minden problémáért okolható”.
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