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A tüntetők tovább folytatták harcukat a
demokráciáért. Ennek keretében felszólították az
Usanka vezetőit, hogy fogadjanak el egy törvényt
a hongkongi demokrácia védelmében. Valamint
azt skandálták angolul, hogy „Trump elnök, kérünk, szabadítsd fel Hongkongot!” Természetesen
a szabad világ vezetője meghallotta a tüntetők
szavát és az égvilágon semmit sem tett. Nem úgy
az amerikai Képviselőház, ami egy hónapos munka
után előállt a „Hongkongi emberi jogokról és demokráciáról szóló javaslat – 2019” című ötlettel.
Ez ellen természetesen a kínai kormányzat hevesen tiltakozott.
Sokan felhozták, hogy az Amerikai Egyesült
Államok már hozott törvényt Hongkong védelmére, de az csak annyit foglal magában, hogy az USA
fenntartja magának a jogot, hogy a várossal külön
egyezzen meg gazdasági kérdésekben.
Szeptember kilencedikén általános sztrájkot hirdettek a tüntetők, egyes iskolák nem engedték a diákokat csatlakozni az eseményhez, de
voltak, akik szülői engedélyhez kötötték a részvételt. De nemcsak a diákok, hanem orvosok és nővérek is csatlakoztak a megmozduláshoz. Az élőláncot alkotó demonstrálók kijelentették, hogy
ha 13-ig a hongkongi vezetés nem tesz eleget a
követeléseiknek, úgy kénytelenek lesznek drasztikusabb lépéseket tenni. Az utcákon még mindig
több 10 ezer ember demonstrált. Annak dacára,
hogy azon a hétvégén 157 embert tartoztattak le
a hatóságok.
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A rendőrség még egy sajtókonferenciát is
összehívott – amire az újságírók gázmaszkban ültek be –, ahol John Ce rendőrfőnök úgy kezdte
mondókáját, hogy: „tiszteletben tartja a lakosság
szólás- és véleménynyilvánítási szabadságát, de
azzal a kéréssel fordul mindenkihez, hogy a közbiztonság érdekében békésen és ésszerű módon
éljen ezekkel a jogokkal.” Majd kijelentette, hogy
a rendőrök szolgálaton kívül is maguknál fogják
hordani a viperájukat (amivel halálra is lehet valakit verni), hogy így gyorsabban tudjanak közbeavatkozni, ha arra kerülne sor. Ha acél botok susogása sem tudja elhozni a békét, akkor semmi. Ezt
lereagálva a tüntetők a pólójukat betűrve hordják, hogy így látszódjon, ha valakinél fegyver van,
mert az azt jelenti, hogy az illető zsaru.
Szeptember 11-én Hongkong labdarúgó válogatottja (igen, ilyen is van) fogadta Irán nemzeti
tizenegyét. Bár a meccs papírforma szerint zajlott
le (a perzsák 0-2 győztek), a hazai drukkerek tettek róla, hogy emlékeztes legyen a mérkőzés. Így

kifütyülték Kína hivatalos himnuszát és helyette
a nem hivatalos himnuszt, a Glory Hong Kongot
énekelték. A teljesen korrupt FIFA ezért 15 ezer
svájci frankos bíróságot szabott ki a hongkongi
szövetségre. Igen. A szurkolók a saját himnuszukat fütyülték ki, ezzel megsértették a hongkongiakat, amiért bírság jár! I love you FIFA.
Eközben teljesen váratlanul Berlinben tűnt
fel Joshua Wong - aki már 2014-ben is részt vett
a megmozdulásokban -, és találkozott Heiko Maas
német külügyminiszterrel. Erre reagálva a hongkongi rendőrség betiltotta a hétvégére esedékes
tüntetéseket.

került sor, ahol a Molotov koktélos rendelések
csak úgy záporoztak a rendőrök felé. Ők pedig
színes vízfestékkel válaszoltak, így később is kön�nyebben tudták azonosítani a résztvevőket.
Különböző közvélemény-kutatások is készültek, amelyekből kiderül, hogy a lakosság bizalma a rendőrök felé 0%-on áll. A helyzetet tovább
rontja, hogy a neves civilszervezet, az Amnesty
International kiadta összefoglaló riportját a tüntetésekről.

Természetesen voltak tüntetések, de csak
„úgymond spontán”, így arra is akadt példa, hogy
egy plázában csaptak össze a Hongkong barát
polgárok a kommunista Kína mellett kiálló emberekkel. De arra is volt példa, hogy egy bevásárlóközpontban egyszerre énekelték el a Glory Hongkongot. Vasárnap pedig csak 10 ezres tüntetésre
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Ebben beszámolt arról, hogy a rendőrök rendszeresen kínozzák a letartóztatott tüntetőket, nem
ritka, hogy már az összebilincselt embereket gumibottal verik tovább. Egy tüntető így számolt be
az átélt eseményekről: „Éreztem, hogy megütötték a lábamat egy nagyon kemény tárggyal. Utána
az egyik rendőr megfordított engem, és a mellkasomra térdelt. Éreztem a fájdalmat a csontjaimban, és nem kaptam levegőt. Megpróbáltam kiabálni, de nem tudtam levegőt venni, se kiabálni.”.
A letartóztatottak 85%-a kórházi kezelésre szorul.

Tüntetések 15. hete
A város Tuen Mun negyedében zajlottak
ekkoriban a főbb összecsapások. A rendőrség a
szokásos könnygáz tájfunt fújta ki a demonstrálókra, akik pedig parittyával válaszoltak, illetve
kínai zászlókat égettek. Többen a „Harcoljatok a
szabadságért” szavakat skandálták.
Carrie Lam sem tétlenkedett, nyolc különböző globális PR céget is felkeresett, hogy próbáljanak javítani városa imázsán, de mindegyikük
azt mondta, hogy lehetetlen kéréssel ne zavarják
őket.
Szeptember 26-án egy fórumot hívott ös�sze Carrie Lam. Ide húszezren jelentkeztek, de
csak 150 embert sorsoltak ki, akik közül harminc
kapott lehetőséget, hogy három percen át sorolja
gondolatait és/vagy kérdéseket tegyen fel. Sokak
szerint ez csupán színjáték volt, hiszen Hongkong
kormányzója pontosan tudja, mit akarnak a tünte-
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tők. Lam újfent kijelentette, hogy nem fog felállni
speciális bíróság, ami a rendőri túlkapásokat vizsgálná meg. Eközben Roy Kwong Chunt, a hongkongi Demokrata Párt helyi törvényhozási képviselőjét ismeretlenek megverték. Ezt még a Kína
barát politikusok is elítélték.
Közben elérkezett a 2014-es Esernyős tüntetések V. évfordulója. Ennek alkalmából Joshua
Wong bejelentette, hogy el akar indulni a választásokon, ezt nem engedték meg neki, mondván,
túl önálló. Wong azt mondta a gyűlésen: „Öt évvel korábban azt mondtuk, hogy visszatérünk, és
most újra itt vagyunk, eltökéltebben, mint valaha.
Az előttünk álló harc, küzdelem az otthonunkért
és a hazánkért.”

„...a világon mintegy 60 metropoliszban tartottak szolidaritás tüntetést a hongkongi szabadságszeretőkért.”

Október 1.
Október 1. a Kínai Népköztársaság legfontosabb ünnepnapja. 1949-ben ezen a napon kiáltotta ki az ország megalakulását Mao Ce-tung.
Idén kiosztottak 620 ezer tévét, hogy mindenki
láthassa a parádét, tizenötezer katona vonult fel
a háromórás díszünnepségen. Tehát istentelenül megünneplték a kommunista hatalomátvétel
LXX. évfordulóját.

Ezzel párhuzamosan egy tüntetésen azt kiabálták a fiatalok, hogy le a kínai zsarnoksággal.
Sőt, egy globális tüntetést is szerveztek, így a világon mintegy 60 metropoliszban tartottak szolidaritás tüntetést a hongkongi szabadságszeretőkért. A városban azért nem ünnepeltek, mert:
„gyászolnak amiatt, hogy a kommunista párt 70
éves uralma alatt lábbal tiporták az emberek
demokratikus jogait Kínában és Hongkongban”.
Több helyen letépték a központilag kitett molinókat és zászlókat, Hszi Csing-ping kínai államelnök és Carrie Lam képeit taposták, illetve égették
meg.
A rendőrség ezen az ünneppel teli napon
szintet ugrott. Egy 18 éves tüntetőt - Tony Tsangot (Tsang Chi-kin) - éles lőszerrel mellkason lőttek, sőt még a segítségére siető társát is leteperték a rendet fenn nem tartó erők. Szerencsére
a fiatal túlélte a lövést. Hétfőn több száz diák
ülősztrájkkal indította a napját az egyik legfontosabb bírósági épület előtt.
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Tsangot egyébként vád elé helyezték lázadás miatt. Apró formai hiányosság volt a pribékek részéről, hogy nem írták le, hogy hol, illetve
mikor és ki tartóztatta le a fiút, szerencsére egy
illiberális rendszerben ezek nem hátráltatják a bírósági munkát. Cserébe a rendőrség kijelentette,
hogy meg se fordult a fejükben, hogy kivizsgálják
a fegyverhasználat körülményeit. Azt sem tartották indokoltnak, hogy egy szemen talált és megvakult indonéz újságíró ügyét megvizsgálják. A
hivatalos magyarázat lényege annyi volt, hogy az
ő baja, miért ment oda? Szintén újabb elemként
jelentkezett, hogy a már menekülő ifjakat hidakról vagy felüljárókról szórják meg bors- és paprika
sprével.
Természetesen a tüntetők sem minden
helyzetben vétlenek, rendszeresen támadnak
meg csapatszállító buszokat, illetve maró anyaggal öntik le a rendőröket. Mindenesetre a demonstrálók is erősen átalakultak a nyárhoz ké-

pest. Egészen profi gázmaszkokat és sisakokat
kezdtek el hordani. A pajzsokat és az esernyőket
sokkal taktikusabban használják, mint pár hónapja. Egyesek úgy vélik, hogy azért kell erőszakot
alkalmazniuk a lázongóknak, mert amikor szépen
kérték, a rezsim nem hallgatott rájuk.

Elseje után
Az eseményekre reagálva a rendőrség bejelentette, hogy a demonstrálók nem hordhatnak
maszkot a jobb beazonosítás végett, sőt, az egész
arcot befedő arcfestés sem megengedett. Természetesen a civilben lévő rendőrök továbbra is
hordhatnak maguknál viperát és semmilyen azonosítást nem kell elvégezniük, mert hát, ami fair,
az fair.
Carrie Lam az intézkedést azért hozta meg,
mert ahogy fogalmazott: „Véget kell vetnünk az
erőszaknak.”. A törvényt Lam úgy tudta tető alá
hozni, hogy jogász csapata talált egy utoljára több
mint 50 évvel ezelőtt használt jogszabályt, és arra
hivatkozva tiltotta be a maszkokat.
Persze ahol ez a mondat elhangzik, utána
garantálható, hogy az erőszak nem ér véget. A
tüntetők újra – maszkkal – az utcára vonultak, a
rendőrség 900 gumilövedéket és 1800 könnygáz
gránátot zúdítottak az ifjakra. Továbbá egy civil
ruhás rendőr egy 14 éves srácot combon lőtt éles
lőszerrel.
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A tüntetők helyzetét tovább hátráltatja,
hogy több termék mára beszerezhetetlen. A kínai
beszállítók nem szállítják le a megrendelt árut. Így
kezd hiánycikk lenni a fekete póló, az esernyő, a
gázmaszk, a hangosbemondó, a zászlók és még
jó pár dolog. A tüntetők egyre többször támadnak meg kínai érdekeltségű cégeket, de arra is
volt példa, hogy a hongkongi metróhálózat majd’
50%-át megbénították.
Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi
főbiztosa is megszólalt az ügyben, ha már eddig
ezt nem tette meg: „Aggódunk az egyes tüntetésekhez köthető magas fokú erőszak (...), továbbá
a rendőrök és tüntetők sérülései miatt is, köztük
azok miatt az újságírók és tiltakozók miatt, akiket a rendfenntartó erők lőttek meg.” A hétvégi
tüntetéseken ismét tízezrek vonultak az utcára és
„maszkot viselni nem bűn” szlogent skandálták.

Csicska hopp
Az észak-amerikai fontosabb sport ligák
(NFL, NHL, MLB, NBA) közül egyértelműen az
NBA-t a legkönnyebb eladni a világ felé. Ugyanígy
van Kínában is, ráadásul azért is, mert ez az egyetlen liga, ahol már játszott kínai játékos. Jao Ming
pedig hol kosarazott? A Houston Rockets (HR)
csapatánál. Mit írt ki Daryl Morey, a HR ügyvezetője? „Harcoljatok a szabadságért! Hongkonggal
vagyok!” Totális kínai utálat a komplett NBA iránt?
Bezony. Totális dermedtség az NBA részéről?
Bezonyám.
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A Rockets összes kínai szponzora visszamondott bármilyen további támogatást, a CCTV5
és a Tencent netes cég pedig kijelentették, hogy
nem adnak le több Houston meccset. A kínai kosárlabda-szövetség – aminek elnöke Jao Ming –
bejelentette, hogy nem dolgozik tovább a Houston Rockets-cal. Tilman Fertitta, a kosárcsapat
amerikai tulaja pedig elegánsan közölte, hogy
sem neki, de még a csapatnak sincs semmi köze
Morey bejegyzéséhez. És egyébként is, ki ez az
ember?
A csapat legnagyobb sztárja, James Harden
elnézést kért Kínától, a kínai emberektől, és biztosított mindenkit arról, hogy ő és a csapat nagyon
szereti Kínát és a jüant. Később hozzájuk csatlakozott LeBron James, a Los Angeles Lakers jelenlegi
játékosa, aki szintén elítélte Morey szavait. Pont
ő, aki oly sokszor hangoztatja, hogy szeretne Mohamed Ali örökébe lépni a polgárjogok küzdelmében.
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Adam Silver, az NBA komisszárja tett egy
felemás nyilatkozatot, mely szerint ő és az egész
NBA nagy családja nagyon szeretik Kínát, de tiszteletben kell tartani a véleménynyilvánítás szabadságát. Az állami CCTV „kijelentette”, hogy
mélységesen csalódtak Silverben, aki kiáll a szólásszabadság mellett, és büntiből az egész NBA-t
nem fogják leadni. 600 millió kínai drukker pedig
le van sajnálva!
Hogy értsük a talpnyalás miértjét, a kínai
közösségi portálon, a Weibón több kedvelője van
az NBA-nek, mint a Facebookon. A tavalyi döntő
meccseket többen nézték, mint az USA-ban. A
Tencent 1,5 milliárd dollárt fizet öt évre a közvetítési jogokért. A szezonokat több mint 600 millióan követik (ugye az USA teljes lakossága nincs
ennyi). Az ESPN sportcsatorna odáig ment, hogy
amikor Kína térképét mutatják, akkor egy olyan
verziót használnak, amit mind a nemzetközi jog,
mind pedig az USA illegitimnek tekint. Igen, csak

azért, hogy a kínai szurkolók minél kényelmesebben tudják szürcsölgetni teájukat.
Az NBA legnagyobb pechje az, hogy nem kínai liga, hanem amerikai. Így odahaza az egész politikai elit (Trumptól Obamáig) a gyehenna tüzére
kívánja az NBA-t, hogy így nem lehet lefeküdni
egy kommunista államnak. Azt fejtegették, hogy
nehogy már egy kínai komcsi mondja meg, hogy
egy amerikai mit írhat ki egy olyan netes felületre
(Twitter), ami Kínában jelen sincs. Sőt, a legtöbb
csapat szurkolói is fújolással fogadták a Liga viselkedését.
De a csicskulásra nemcsak az NBA mutatott
példát, hanem a magát a személyes jogok élharcosaként bemutató Apple is. Steve Jobs hajdani
cége adatközpontot létesített Kínában, több VPN
alkalmazást is blokkol, és sokáig nem volt hajlandó engedélyezni egy appot, amivel Hongkongban
könnyebb lett volna kikerülni a rendőri támaszpontokat. Igen, ez ugyanaz a cég, ami az USA-ban
még az FBI kérését is megtagadta, amikor egy

többszörös gyilkos terrorista iPhone-jához akartak hozzáférni, mondván mindenkit megillet a
személyes adatok biztonsága.
Végül engedélyezték az alkalmazást, amiért a komplett kínai média rázúdult az Appelre,
mondván, így segítik a tüntetőket, és ez nem
igazságos. Vessük már össze egy app kontra egy
komplett kémműhold rendszer fenntartását. Hát
ja, valóban döntetlen az állás. Végül Tim Cook beadta a derekát és letöröltette ezt az alkalmazást
az App Store-ból, ezzel egy időben egy hatalmasat köpött az Apple 1984-es tévéreklámjára.
A nyalást tovább vitte a Blizzard, amikor kizárt egy játékosát, mert az azt merészelte mondani egy verseny végén – amit megnyert –, hogy
„Liberate Hong Kong. Revolution of our age!”. Na,
ezt nem kellett volna mondania. Elvették a nyereményét, továbbá azzal is büntették, hogy egy
évig nem is indulhat a viadalokon. Erre fel több
helyen és több játékos is a Blizzard ellen fordult.
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A döntés hatására a játékosok mellett Blizzard
alkalmazottak és kommentátorok is bojkottálták
a játékóriást. A cégnek különösen rosszul jött ez
a „reklám”, mivel az éves konferenciájuk, a Blizzcon előtt pattant ki, ahol tüntettek is Hongkong
mellett. Végül a Blizzard engedni kényszerült, az
érintett játékos büntetését hat hónapra csökkentették és a nyereményét is megkapja, ugyanakkor
a cég kijelentette, hogy egy esport versenynek
továbbra is csak a játékról kellene szólnia. A cég
vezetője, J. Allen Brack a Blizzcon megnyitóján
bocsánatot kért, amiért túl gyorsan hoztak túl szigorú büntetést, ugyanakkor lassan és nem megfelelően kommunikáltak a közönséggel.

De az elmúlt hónapokban olyan cégek választották a keleti önkényt a nyugati szabadság
helyett, mint a Gap, a Marriot, a United Airlines,
a Muji, a Zara, a Ray Ban és az Audi, nekik az volt
a bűnük, hogy Tibetet vagy a Kínai Köztársaságot
(Tajvant) független államként tartották nyilván. A
Givenchy, a Versace és a Coach azért esedeztek
bocsánatért, mert Hongkongot különálló területnek ábrázolták. A Leicának azért kellett magyarázkodnia, mert egy reklámban utalás történt az
1989-es Tiananmen téri vérengzésre. A Mercedes
bűne az volt, hogy egy közösségi oldalán (ami
ugye Kínában meg sem jelenik) a Dalai Lámától
idéztek. A komcsik szerint egy 84 éves spirituális/
vallási vezető potenciális szeparatista terrorista
vezér. Aha, hát persze, hogy az.
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A totális behódolásnak egyetlen egy csapat
nem tett eleget, a South Park, akik így kértek elnézést Kínától: „Ahogy az NBA, úgy mi is befogadjuk otthonainkba és a szívünkbe a kínai cenzorokat. Mi is jobban szeretjük a pénzt a szabadságnál
és a demokráciánál. Hszi Csinping egyáltalán nem
úgy néz ki, mint Micimackó. Nézze meg a 300. epizódunkat szerdán tízkor! Éljen a Nagy Kínai Kommunista Párt! Legyen bőséges az őszi aratás! Így
már elég jók vagyunk, Kína?”. A kínai cenzúrának
még ez sem volt elég. Töröltek mindent, ami picit
is hasonlított a South Parkra a kínai neten.

Eközben Hongkongban
A kialakult helyzet ellenére megtartották a
parlament új ülésszakának nyitóülését. Lam kormányzó a folyamatos bekiabálások miatt egy előre rögzített felvételen szólt képviselőtársaihoz.
Beszédében új szociális lakásprogramot hirdetett,
illetve bejelentette, hogy lesz, ami lesz, megtart-

ják a soron következő választást, mint mondotta: „tiszta, nyílt és őszinte” a következő szavazás.
Jó látni, hogy egyesek mindig meg tudják őrizni
a humorérzéküket. A következő napokban folyamatosak voltak az ellenzéki képviselők rendbontásai, végül a honatyák 15%-át el kellett távolítani
az ülésteremből. Valamint be lett jelentve, hogy a
tüntetők nem kapnak több engedélyt felvonulásokra.
A Civil Human Rights Front (CHRF) vezetőjét, Jimmy Shamt öt férfi kalapácsokkal és csavarkulcsokkal verte össze. Akik pedig segíteni
akartak, azokat késsel tartották vissza a támadók,
állítják a szemtanuk.
Ezt követően újabb – immár – illegális tüntetéseket szerveztek. Nemcsak a Bank of China
irodákat kapták szét a demonstrálók, hanem rendőrségi laktanyákra is Molotov koktélokat dobtak.
Szóhasználatuk pedig radikálisabb lett: a könnygázt, valamint a paprika- vagy bors spréket és a
színes festékes vízágyúzást kémiai hadviselésnek
kezdték el hívni.
Lam egyre finomabban célozgat arra, hogy
lesz valamilyen vizsgálat a rendőrségi műveletek
körül. A kormányzó asszony helyzete nem egyszerű. Sokan meg vannak győződve róla, hogy a
napjai meg vannak számlálva, és csak addig marad
hivatalban, ameddig le nem zavarják a választásokat. A pekingi vezetés gyakorlatilag magára hagyta.
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Az ország vezetőinek legfontosabb célja, hogy
a külföld ne lásson nagyon durva képeket, maximum csak olyanokat, amiket látni lehet mostanság Santiago de Chiléből vagy Katalóniából, a
helyzet menedzselését pedig Lamre és apparátusára hagyja. Közben hivatalosan is vissza lett fújva
a kiadatási törvény.

kínai állami hírügynökség hongkongi irodáját.
A Hongkongi Újságíró Szövetség is elítélte a tettet, és elutasította: „a média elleni minden szabotázsakciót”. Pár nappal később egy rezsim párti
ember több embert késelt meg egy plázában, és
egy ellenzéki képviselő füléből is kiharapott egy
darabot.

November elsején befejeződött az a négynapos pekingi politikai tanácskozás, amit Hongkong ügyében tartottak. A kiadott közleményből
a világsajtó ezt a mondatot ragadta ki: „biztonságának védelmére stabil alapokon álló törvényi kereteket és megfelelő betartási mechanizmust kell
létrehozni”. Azt pedig már régebben kifejtették,
hogy „a lehető legnagyobb türelmet és visszafogottságat fogják tanúsítani, és hagyni fogják,
hogy a helyi kormányzat és a rendőrség kezelje a
válságot”.
A következő kiemelendő esemény az volt,
hogy a demonstrálók felgyújtották a Hszinhua

Összegezve

AniMagazin

A tüntetések idestova 5 hónapja tartanak.
Szemlátomást a demonstrálók fogynak, de még
így is van egy 20 ezres csoport, aki még kitart. A
rendfenntartók egyre jobban fáradnak, mind fizikálisan, mind szellemileg, ahogy a fiatalok is. Chan
Tong-kai kiszabadult a börtönből, és mint mondta, visszatér Tajvanra, hogy szembenézzen tettének súlyával. Hszi Csin-ping elnök pedig szeptemberben, zárt körben így fogalmazott: „a gazdasági
fejlődés az egyetlen kulcsa Hongkong problémáinak”.

Hongkong gazdasága
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ha Hongkong olyan gazdag ország, akkor miért nem
segíti a fiatalokat – különböző eszközökkel –, hogy lakáshoz jussanak? A távol-keleti gazdaságok alapvetően másképpen működnek, mint Észak-Amerikában vagy Európában. Kevés adót
szednek be, aminek egy részét elviszi az adminisztráció (bérek, épületfenntartás stb.), másik
részét az erőszakszervek (rendőrség, katonaság stb.). A legtöbb esetben az oktatásra és a kutatás-fejlesztésre fordítanak sok pénzt. Ami megmarad, az jut a szociális rendszerre, ami kevés.
A városállam még ezek közül is kilóg. A hongkongi dollár az amerikai dollárhoz van kötve, ha az
gyengül vagy, ha az erősödik, úgy változik a helyi valuta is, ami most különösen ki van téve a viharoknak, hála az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak. Az angol gyarmati múlt egyik hagyatéka
a gazdaságpolitika azon felfogása, hogy a kormánynak nem kell beleszólnia a gazdaság alapvető működésébe, szabályozni is csak minimálisan szabad. Ennek hála a hongkongi gazdaság ma a
világon az egyik legfejlettebb, legszabadabb. Ennek árnyoldala, hogy a javadalmi különbségek
hatalmasok, a társadalmi egyenlőtlenségek erősek és nincs szociális háló, mely tompítaná ezt a
hatást. A metropolisz alapvetően kicsi területen fekszik, de mind a külföldi, mind pedig az ázsiai
befektetők szívesen vesznek itt egy lakást. Egy kezdő fiatal munkavállaló nehezen tudja kitermelni egy átlagos albérlet átlagos díját, ami 660 ezer forint. Az önkormányzati szociális lakás
várólistáján 250 ezer ember van. Sok ember 4-5 négyzetméteres, illegális kapszula szobákban
éldegél. Ahogy egy grafiti fogalmaz: „Havi hétezer dollárért egy cellában élünk, tényleg azt hiszitek, hogy a börtöntől félünk?”.
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