FUNDAȚIILE PENTRU O SOCIETATE
DESCHISĂ ȘI GEORGE SOROS
SCURT ISTORIC

Fundațiile pentru o Societate Deschisă au fost înființate de către George Soros, unul dintre cei mai
importanți filantropi ai lumii, care, începând din 1984, a donat 32 miliarde de dolari SUA din averea
personală câștigată pe piețele financiare.
Societatea Deschisă a susținut persoane fizice și organizații de pe întreg globul în lupta pentru libertatea
de expresie, transparență, o guvernare responsabilă și pentru societăți care promovează justiția și
egalitatea. Acest sprijin a fost acordat în primul rând celor care sunt discriminați din cauza identității lor,
cum ar fi romii din Europa și alte persoane împinse la periferia societății dominante.
George Soros a resimțit personal o astfel de intoleranță. Născut în Ungaria în 1930, a trăit sub ocupația
nazistă, care a ucis peste 500.000 de evrei maghiari. În 1947, când comuniștii au luat puterea, Soros a
părăsit Budapesta și a plecat la Londra, iar apoi a emigrat în Statele Unite, intrând în lumea finanțelor și a
investițiilor, unde urma să își obțină averea.
Soros și-a început activitatea filantropică în 1979, oferind burse persoanelor de culoare din Africa de
Sud aflată sub regimul de apartheid. În anii ‘80, a ajutat la promovarea schimbului deschis de idei în
comunitatea maghiară; după căderea Zidului Berlinului, a încercat să consolideze practica și instituțiile
democratice în întreaga Europă Centrală și de Est.
După sfârșitul Războiului Rece, și-a extins acțiunile filantropice în Statele Unite, Africa și Asia, susținând o
serie largă de noi inițiative pentru a crea societăți mai responsabile, mai transparente și mai democratice.

FAPTE PE SCURT
BUGETUL TOTAL ÎN 2017

940,7 MIL. $
CHELTUIELILE TOTALE
ALE SOCIETĂȚII DESCHISE
ÎNCEPÂND DIN 1984

14 MILIARDE $
NUMĂRUL TOTAL DE
PERSOANE CARE LUCREAZĂ
LA FUNDAȚIILE PENTRU O
SOCIETATE DESCHISĂ

+1500

FINANȚAREA PE SECTOARE ÎN 2017

8%

7%
28%

10%

nn P
 ractica democratică și
drepturile omului
nn G
 uvernanța și dezvoltarea
economică
nn Reforma în justiție și statul de
drept
nn Egalitatea și anti-discriminarea

14%
16%

17%

nn Sănătatea
nn Educația
nn Jurnalismul și informarea
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REALIZĂRI
RELEVANTE ALE
FUNDAȚIILOR
PENTRU O
SOCIETATE
DESCHISĂ

01	Fundațiile includ în prezent douăzeci și trei de fundații naționale și regionale,
fiecare cu propriul consiliu de conducere, ai cărui membri supervizează și
trasează prioritățile de finanțare pentru a răspunde nevoilor locale.
02 P
 rima fundație a fost înființată în Ungaria în 1984, iar cea mai nouă a fost
deschisă în Myanmar în 2016.
03	Fundațiile asigură maximum 33% din finanțare pentru marea majoritate
a organizațiilor cu care lucrăm, pentru a ne asigura că acestea își mențin
autonomia și stabilesc o bază financiară solidă pentru activitatea lor.
04	
Fundațiile sunt a doua cea mai mare entitate filantropică privată după
Fundația Bill și Melinda Gates. Tradiția continuă a donațiilor filantropice
din partea oamenilor de afaceri cu activitate prosperă din S.U.A. a început
odată cu Andrew Carnegie, familiile Rockefeller și Ford.
05	Fundațiile au fost cel mai mare finanțator privat al eforturilor de susținere
a minorității rome din Europa.
06	Începând din 1993, am oferit zeci de milioane de dolari pentru ajutor
umanitar și asistență în timpul războaielor din fostele republici iugoslave,
în special în orașul Saraievo aflat sub asediu.
07 A
 m activat în Statele Unite începând din 1996. Programele din S.U.A.
însumează aproximativ 17% din acțiunile noastre de finanțare, ceea ce
include susținerea reformei din domeniul justiției penale și a legislației
referitoare la droguri, consolidarea participării democratice și susținerea
legilor privind imigrația umană.
08	Prin eforturi permanente, Fundațiile s-au implicat în dezbaterea politicilor
privind problemele controversate pe care alți finanțatori le evită. Ne
mândrim cu faptul că avem printre colaboratorii noștri oameni care sunt ei
înșiși respinși de societate doar din cauza propriei identități.
09 D
 enumirea Fundațiilor reflectă influența filosofiei lui Karl Popper asupra
finanțatorului nostru. În cartea sa Societatea deschisă și dușmanii săi, Popper
susține că nicio filosofie sau ideologie nu este deținătorul unic al adevărului,
iar societățile nu pot înflori decât atunci când recunosc guvernarea
democratică, libertatea de expresie și respectarea drepturilor individuale.

