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JAV milijardierius Džordžas Sorošas (George Soros) yra žinomas kaip vienas didžiausių spekuliantų
pasaulio finansų rinkose. Narkotikų prevencijos darbuotojams jis taip pat yra žinomas kaip didžiausias narkotikų
legalizavimo entuziastų, įkūręs ir remiantis nemaža organizacijų, siekiančių kuo didesnės laisvės narkotikams.
Dž.Sorošas, nepaisydamas lengvai numatomų neigiamų pasekmių, mėgina primesti visam pasauliui
susikompromitavusią „žalos mažinimo― politiką, nors gerai žinoma, kad šie metodai skatina narkotikų ir
narkomanijos plitimą.
Pateikiame pora faktų, liudijančių, kad galima pagrįstai abejoti šio žmogaus sąžiningumu. Bent jau
po to, kai jis teismo yra nubaustas už sukčiavimus finansų rinkose.
Tad ar verta beatodairiškai tikėti Dž.Sorošo svaičiojimais apie narkotikų ir narkomanijos tramdymo
būdus, apie jo siūlomą narkotikų politiką? Ar nevertėtų pasiaiškinti, kodėl jis taip trokšta užtvindyti pasaulį
narkotikais?
Norintiems daugiau sužinoti apie Dž.Sorošą, rekomenduojame perskaityti kitus du šio rinkinio
straipsnius: 1) Rachel Ehrenfeld, „Džordžo Sorošo narkotikų liberalizavimo, mirties ir socialinė programa“:
2) Cliff Kincaid, „Slaptoji Sorošo veikla: narkotikai, pinigai, žiniasklaida ir politinė galia“.
Taip pat siūlome pasidomėti paties Dž. Sorošo pareikštu požiūriu į narkotikų politiką. Ištrauką iš jo
knygos Soros on Soros („Sorošas apie Sorošą―) žr. toliau.
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2,2 mln. dolerių bauda G.Sorosui — didžiausia Vengrijos istorijoje
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/20125/22-mln-doleriu-bauda-gsorosui-—-didziausia-vengrijos-istorijoje
2009 m. kovo 30 d., pirmadienį ATN.LT skelbė:
„Vengrijos finansų rinkos kontrolės institucija (PSZAF) nubaudė garsiam vengrų kilmės JAV
milijardieriui George'ui Sorosui priklausančią „Soros Fund Management LLC― kompaniją ir skyrė 2,2 mln. dolerių
baudą už sąmoningą didžiausio šalies banko „OTP Bank Nyrt― akcijų sužlugdymą. Pats finansininkas dievagojasi
nieko dėtas dėl šio sandėrio ir pareiškė pradėsiąs savarankišką tyrimą. Tačiau ekspertai abejoja finansininko
nuoširdumu, žinodami ankstesniuosius jo verslo metodus finansų rinkose.―
Straipsnyje nurodomos aplinkybės, kuriomis buvo vykdomos minėtos „operacijos―:
„G.Soroso manipuliacija pasižymėjo ypatingu ciniškumu, nes tuo metu Vengrijoje visu smarkumu
įsiliepsnojo krizė. Stabdant valstybės bankrotą Vengrijos vyriausybei teko kreiptis pagalbos į Tarptautinį valiutos
fondą (TVF). Šie veiksniai ir nulėmė PSZAF baudos griežtumą. „Soros Fund Management LLC― kompanijai skirta
2,2 mln. dolerių bauda tapo didžiausia per visą Vengrijos finansų rinkos istoriją―.

Dž. Sorošo požiūris į narkotikų politiką
Apie narkotikų politiką Dž.Sorošas rašo savo knygoje „Sorošas apie Sorošą― (Soros on Soros.
Staying Ahead of the Curve, p. 200. New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore ). Štai trumpa
citata iš tos knygos (originalo kalba), tačiau pakankama, kad tai būtų galima pavadinti „Sorošo narkotikų
politikos manifestu―:
„On that basis, I‘ll tell you what I would do If It were up to me.I would establish a strictly
controled distribution network through which I would make most drugs, excluding the most dangerous
ones like crack, legally available. Initially, I would keep prices low enough to destroy the drug trade. Once
that objective was attained I would keep rising the prices, very much like the excise duty on cigarettes, but
I would make an exception for registered addicts in order discourage crime. I would use a portion of the
income for prevention and treatment. And I would foster social opprobrium of drug use.―
O čia tos idėjos vertimas į lietuvių kalbą:
„…Jeigu būtų mano valia, aš sukurčiau griežtai kontroliuojamą platinimo tinklą, kad
daugumą narkotikų, išskyrus pačius pavojingiausius, tokius, kaip krekas, būtų galima įsigyti teisėtai. Aš
palaikyčiau kainas pakankamai žemas, kad būtų sužlugdyta (neteisėta) prekyba narkotikais. Pasiekęs šį
tikslą, aš pradėčiau kainas kelti, panašiai kaip akcizo mokestį cigaretėms, tačiau daryčiau išimtį
registruotiems narkomanams, kad nebūtų skatinamas nusikalstamumas. Dalį pajamų aš panaudočiau
prevencijai ir gydymui. Aš puoselėčiau visuomenėje panieką narkotikams.―
Taigi, po to, kai Dž.Sorošas legalizuotų narkotikus, be abejo, labai padidėtų jų apyvarta.
Galima tikėtis, kad tai nesutrukdytų jam gerokai pasipelnyti iš legalios prekybos ir padidinti savo
milijardus. Po to, kai narkotikai plačiai įsišaknytų visuomenėje, Sorošas pakeltų jų akcizus. Negana to, jis
puoselėtų panieką narkotikams.
Tačiau pasaulis jau turi tūkstančių metų patirtį kovos su labai paplitusiu legaliu narkotiku –
alkoholiu. Gerai žinome, kaip sunku „puoselėti panieką―, kokių pastangų reikia, norint sumažinti
alkoholio daromą žalą.

