
Neuvostoliiton romahdus jätti maailmaan vain yhden supervallan, jonka toiminnalta en-
tiset pidäkkeet kerralla höltyivät. Seurasi ensin asteittain kovenevan globaalin kapitalismin
ja sitten kovenevan voimapolitiikan linja.

Yksi maailman rikkaimmista miehistä, amerikkalainen suursijoittaja George Soros, pi-
tää The Washington Post -lehden marraskuisen (10.11.) haastattelun mukaan nykyistä
Amerikkaa vaarana maailmalle. Soros vertaa George W. Bushin hallinnon sanavalintoja
natsi-Saksan ja neuvostovallan aikaiseen propagandaan vanhassa kotimaassaan Unkarissa.
Vallan ovat ottaneet uuskonservatiivit, joita Soros kutsuu ”joukoksi ääri-ihmisiä, joita oh-
jaa usko rujoon sosiaalidarvinismin muotoon”. Uuskonservatiivit käyttävät Sorosin mie-
lestä syyskuun 11. päivän terrori-iskua hyväkseen ajaakseen sen varjolla ohjelmaansa en-
nalta ehkäisevistä sodista ja USA:n ylivallasta maailmassa.

Kovaa kieltä, mutta syksyllä julkaistun gallup-tutkimuksen mukaan enemmistö eu-
rooppalaisista (kärjessä suomalaiset) on kutakuinkin samaa mieltä.

Koska syksyn 2004 presidentinvaalit ovat Sorosin mielestä elämän ja kuoleman kysymys,
hän on tähän mennessä investoinut yli 15 miljoonaa dollaria Bushin vastaiseen työhön ja
lisää on tulossa.

Tähän mennessä liberaali aktivistiverkosto ACT (America Coming Together) on saanut
Sorosilta 10 miljoonaa ja samantyyppinen MoveOn 5 miljoonaa dollaria. Lisäksi Soros on
tukenut demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevaa Howard Deaniä, joka eh-
dokkaista lähes ainoana on koko ajan ollut Irakin sotaa vastaan ja jonka kannatus on sik-
si ollut viime kuukausina kovassa nousussa. Soros on tukenut myös ehdokkaita John Ker-
ry, Wesley Clark ja Richard Gephard. Jos Sorosilla on poliittisessa sijoitustoiminnassa yh-
tä herkkä vainu kuin talouden puolella, nimet kannattaa panna muistiin.

George Sorosin tukeman linjan kasvava kannatus kertoo siitä, että demokraattisilla ar-
voilla ja niihin ankkuroituneella politiikalla on edelleen elinvoimaa myös USA:ssa. Soro-
sin toimet eivät ole äkillinen päähänpisto, vaan johdonmukaista jatkoa hänen tähänasti-
selle toiminnalleen. 1980-luvulta alkaen Soros on avokätisesti rahoittanut työtä demok-
ratian puolesta itäisessä Euroopassa. Nyt kohteeksi on noussut Yhdysvallat, joka Sorosin
mielestä on päätynyt vaarallisten ääriainesten käsiin.

Vuonna 1998 George Soros julkaisi kirjan, joka seuraavana vuonna suomennettiin ni-
mellä Kansainvälisen kapitalismin kriisi/Avoin yhteiskunta uhattuna (Tammi 1999). Kir-
ja osoittaa Sorosin lukeneeksi mieheksi, joka on ottanut tosissaan Karl Popperin klassikon
(Avoin yhteiskunta ja sen viholliset) perusperiaatteet. Sorosin kirjan pääteesi on, että
markkinafundamentalismi on nykyisin suurempi uhka avoimelle yhteiskunnalle kuin mi-
kään totalitaarinen ideologia (Soros 1999, 23, 25):

”Yksi kansainvälisen kapitalismin suurimpia heikkouksia on, että se on sallinut mark-
kinamekanismin ja voitontavoittelun tunkeutua sellaisille toiminnan alueille, minne ne ei-
vät todella kuulu – – Markkinoilla toimijana minä yritän ansaita mahdollisimman paljon
voittoa. Kansalaisena minua kiinnostavat yhteiskunnalliset arvot kuten rauha, oikeuden-
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mukaisuus, vapaus. Sääntöjä voidaan laatia vain kollektiivisin päätöksin tai poliittisen
prosessin kautta. Sääntöjen noudattaminen taas on yksilöllinen päätös tai markkinoiden
ehdoilla toimimista. Valitettavasti tätä eroa ei useinkaan ymmärretä.” 

Markkinafundamentalismi haluaa päästä eroon kollektiivisesta päätöksenteosta ja alis-
taa kaikki poliittiset ja yhteiskunnalliset arvot markkinoiden valtaan. Suunnan pitäisi ol-
la Sorosin mielestä toisin päin (1999, 29–30):

”Lyhyesti sanoen, me tarvitsemme maailmanlaajuisen yhteiskunnan tasapainottamaan
maailmanlaajuista talousjärjestelmää. Kiintoisaa kyllä, eniten tätä ajatusta vastustetaan
Yhdysvalloissa, joka ainoana jäljellejääneenä supervaltana ei halua hyväksyä minkäänlaisia
kansainvälisiä auktoriteetteja. Yhdysvalloilla on edessään identiteettikriisi: haluaako se ol-
la ainoa supervalta vai vapaan maailman johtaja? Ne kaksi roolia saattoivat yhtyä niin kau-
an kuin vapaa maailma vastusti ’pahan valtakuntaa’, mutta nyt niiden ero näyttäytyy pal-
jon selvempänä – – Mutta toisaalta, koskaan aikaisemmin ei Yhdysvalloilla ja samanmie-
lisillä valtioilla ole ollut mahdollisuuksia saada aikaan niin paljon ja niin hyvää vain ole-
malla voimakkaan aloitteellinen. Eläytyvä johtaminen ja selkeät päämäärät antaisivat Yh-
dysvalloille ja sen liittolaisille mahdollisuuden rakentaa kansainvälinen avoin yhteiskunta
vastapainoksi kansainväliselle kapitalismille, sekä levittää ja vaalia yleismaailmallisia inhi-
millisiä arvoja. Tilaisuuteen on vain tartuttava.” 

Tätä mieltä Soros oli siis jo vuonna 1998, mutta nyt Soros on siis tarttumassa tilaisuu-
teen tosissaan. The Washington Post -lehden haastattelun mukaan Soros on koko syksyn
kirjoittanut uutta kirjaa, joka julkaistaan tammikuussa nimellä The Bubble of American
Supremacy (Amerikan ylivallan kupla), jossa Bushin politiikan vaihtoehdoksi Soros tarjoaa
aikaisempia lääkkeitään kehitellyssä muodossa: YK:n johtamaa kollektiivista turvallisuus-
yhteisöä, ulkomaanavun voimakasta lisäämistä ja konflikteja ennalta ehkäisevää politiik-
kaa.

Vuoden 1998 kirjassaan Soros paljastaa myös sijoitustoimintansa menestyksen ajatuk-
sellisen salaisuuden. Looginen positivismi siirsi luonnontieteen ajattelutavan yhteiskuntaan
ja luokitteli lauseet tosiksi, epätosiksi tai merkityksettömiksi. Ajattelevien toimijoiden
maailmassa tarvitaan kuitenkin totuuden kolmas luokka: reflektiiviset lauseet, joiden to-
tuusarvo riippuu niiden tekemästä vaikutuksesta. Ihmiset suuntautuvat tulevaan sellaisten
odotuksien varassa, jotka he omaksuvat  kokemuksensa, nykyhetkestä tislatun tiedon ja en-
nusteiden kokonaisuudesta. Odotukset saattavat kuitenkin olla harhaisia sen suhteen, mi-
hin trendit todella ovat kehittymässä. Jos näin on, yhteiskuntaan saattaa syntyä nopeita
buumi/romahdus-prosesseja, joissa harhaiset odotukset ensin kumuloituvat ja törmäävät
sitten seinään (vrt. Suomen kasinotalous 1980-luvun lopulla). Toisaalta odotukset saatta-
vat osua oikeaan: ne ennustavat tulevan kehityksen vastoin kaikkea virallista tai vallitsevaa
ymmärrystä. Näin on Sorosin mukaan kaikilla elämänaloilla.

Tällaisten joko harhaisten tai todellisten buumien tunnistamiseen valuutta- ja osake-
kurssien suhteen Soros kouli itsensä 1960-luvulla ja ryhtyi sijoittamaan näiden arvioidensa
mukaan: osti aina buumien alkuvaiheessa, harhaisten osalta myi ennen romahdusta, mut-
ta kestävien suhteen antoi sijoituksensa arvon kasvaa niin kauan kuin kasvupotentiaalia oli
– ja myi sitten. Sorosin analyysikyvyn voimasta kertoo se, että lähes tyhjästä aloittaneen
pikkusijoittajan omaisuuden arvoksi arvioidaan nyt 7 miljardia dollaria.

Kaikesta päätellen Soros arvioi poliittisen Bush-buumin harhaiseksi ja näkee sen ro-
mahduksen jo alkaneen. Maailman turvallisuuden ja tulevan kehityksen kannalta olisi
enemmän kuin toivottavaa, että Sorosin arvio ja hänen sen suuntainen toimintansa osui-
sivat todelliseen nousevaan trendiin eli tuottaisivat tulosta. 
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