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gusok – a legtöbb ember számára ez anyagilag 
elérhetetlen. A gyermekek gondozása a brit 
családok jövedelmének óriási részét – mintegy 
harmadát – emészti fel. Hacsak nem vagyunk 
sikeremberek vagy nem állnak rendelkezé-
sünkre a nagyszülők, a bölcsődei ellátást bírja 
csak el a pénztárcánk. Személy szerint én nem 
bánnám, ha anyám közel lakna hozzánk: ami-
kor a gyerekeimről van szó, olyan csodálatos, 
akár Mary Poppins. De a munka azt kívánja, 
hogy karnyújtásnyira éljünk Londontól, ő pe-
dig kétórányira van tőlünk. Egyre nő azoknak 
a családoknak a száma, ahol a családtagok kö-
zött nagy a földrajzi távolság, emiatt pedig ők 
minden eddiginél jobban rászorulnak a fizetett 
ellátásra. Tovább ront a helyzeten, hogy mi elő-
reláthatólag hetvenes éveink közepéig dolgozni 
fogunk, tehát a probléma csak súlyosbodni fog: 
valószínűleg igen kevesen leszünk nyugdíja-
zásunkkor olyannyira erejünk teljében, hogy 
rendszeres gyermekfelügyeletet vállalhassunk 
unokáink nevelése során.

Így aztán elballagunk kicsinyeinkkel a böl-
csődébe, ahol a papírmunkát magasabbra ér-
tékelik az őszintén odafigyelő gondozásnál, és 
az alacsony fizetés miatt gyakran cserélődnek 
a dolgozók. Nem kell pszichológusnak lenni 
annak felismeréséhez, hogy a gondozók állan-
dósága döntő fontosságú a gyermekek jóléte 
szempontjából az első években. Ugyanakkor 
meglepődik-e bárki azon, hogy a bölcsődei 
dolgozók nem ragaszkodnak sokáig munkahe-
lyükhöz, amikor kevesebb az órabérük, mint 
egy fodrásznak vagy egy kutyakiképzőnek?

A nők kiharcolták munkahelyi egyenjogúsá-
gukat, de milyen áron? A gyermekgondozásra 
nagyon is gyakran úgy tekintenek, mint valami 
nem túl vonzó, utólag megfontolt feladatra. Ma 
már nem lehet visszafordítani az idő kerekét; az 
anyaságot vállaló és otthon maradó nők típusa 
kihalóban van. A legtöbb szülő, köztük magam 
is, szeretné megtalálni a módot a családi élet és 
a munkahelyi karrier egyensúlyban tartására. 
De hogy mindezt tiszta lelkiismerettel tegyük, 
őszinte megvitatásra van szükségünk az ügy-
ben, hogy mi szolgálja legjobban gyermekeink 
boldogságát.

(The Spectator)

Niels Anner

Norvégiai hidegháború

Észak-Norvégiában gyakran meghibásodik a 
GPS navigációs rendszer. Vélhetően Oroszország 
áll a veszedelmes zavarások mögött.

Amikor Norvégiában elindul a mentőautó, bi-
zonytalan, hogy eljut-e a sérültig. Ugyanis az 
Északi-sarkvidéken mindig zavarják a GPS 
műholdas navigációs rendszert. A mentősök 
arra hívják fel a figyelmet, hogy helikopteres és 
hórobogós bevetéseik során veszélybe kerülhet-
nek, amikor – nem egyszer szélsőséges időjárási 
viszonyok között – rossz helyen keresnek balesetet 
szenvedett embereket. A zavarások miatt ember-
életek forogtak kockán, mondta a területi rendőr-
főnöknő, Ellen Hætta. Gondok adódnak a hajókkal 
is, amelyek helyzetét a tenger helyett hirtelen a 
szárazföldön határozza meg a rendszer. Nem beszél-
ve az egész lakosságról, amikor mobiltelefonjaik 
helyszínkeresés közben mondják fel a szolgálatot.

Válságos pillanatok a hajók 
és a repülők számára
A zavarkeltők Oroszországban vannak – efelől 
nincs kétsége a NATO-tag Norvégiának, ahogy a 
hasonlóan érintett Finnországnak sem. Az orosz 
határ mindössze pár kilométerre fekszik. Azon 
túl a Kola-félsziget és Murmanszk található az 
[orosz] Északi Flotta katonai létesítményeivel. 
Itt és az egész sarkköri térségben repülőtereket 
és repülőgép-hordozó tengeralattjáró-köteléke-
ket szerel fel Oroszország. A Kreml kíméletlen 
stratégiába fogott az Északi-sarkvidéket illetően, 
ahol az olvadó sarki jég miatt nyersanyagok, új 
hajóutak és területek válnak elérhetővé. Észak-
Norvégiában különösen érezhető a feszültség. 
Az oslói kormány tiltakozott Moszkvában az 
elektronikus hadviselés ellen, és műszaki bizonyí-
tékokkal szolgált a zavaró jelekről. Oroszország 
mindezt mereven elutasította. Lavrov külügy-
miniszter „fantáziadúsnak” nevezte a szemrehá-
nyásokat. A GPS-eltérések akkor voltak a leg-
erősebbek, amikor a NATO 2018 őszén a Trident 
Juncture nevű nagyszabású hadgyakorlatát tartot-
ta Norvégiában és Svédországban. A probléma 
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ugyanakkor rendszeresen jelentkezik. A norvég 
titkosszolgálat és a polgári légi felügyelet riadó-
készültségben vannak. Jóllehet másfajta navigá-
ciós rendszerre is átkapcsolhatnának a repülők és 
a hajók, de ha ezek ugyanígy csődöt mondanak, 
akkor válsághelyzet alakul ki. Ősszel egy mentő-
repülő nem tudott megközelíteni egy légkikötőt.

Szokatlanul magas 
a rákos megbetegedések aránya
A zavarások egyértelműen arra utalnak, hogy 
Norvégia hidegháborúban áll Oroszországgal. 
A konfliktus központi elemét egy 35 méter magas 
gömb jelenti. Ez a gömb a téves GPS-jelzéseknél 
is nagyobb aggodalmakat vált ki Vardø halászfa-
lucskában, amely egy kis szigeten fekszik az ország 
északkeleti csücskében. Már kétszer repültek orosz 
bombázók Vardø fölé támadást színlelve, de az 
utolsó pillanatban visszafordultak. A norvég légierő 
kénytelen volt elismerni, hogy „meglepetésként” 
érte őket, és túl későn kaptak észbe.

A falu mögötti dombon lévő gömb egy rend-
kívül nagy teljesítményű radar, amelyet Norvégia 
és az Egyesült Államok üzemeltet. Hivatalosan a 
világűr megfigyelésére és a „norvég érdekeltségű 
területek őrzésére” szolgál. Biztonsági szakértők 
és az Egyesült Államokból származó, nyilvános-
ságra került dokumentumok alapján a hírszerzési 
információkat azonban az amerikai fegyveres erők 
parancsnoki központjaiba közvetítik. Időről időre 
hatalmas amerikai teherhajók lezárt konténereket 
szállítanak Vardøba, amelyek a falu felett lévő zárt 
katonai területre visznek. Itt egy új, még nagyobb 
fehér gömböt építenek. Különböző kutatók, mint 
például Michael Mayer az Oslói Békekutató Intézet 
munkatársa számára világos, hogy az igen speciális 
célú, titkos radarrendszer az amerikai rakétaelhárító-
pajzs része lesz.

A létesítmény pénzt hoz Vardønak; ez a legna-
gyobb helyi munkáltató, amelyből hasznot húz-
nak az építési cégek és a helyi szakemberek is. 
Ugyanakkor az ott dolgozók zárkózottan élnek vagy 
szigorú titoktartás köti őket; a faluban alig tudja 
valaki, hogy pontosan mit csinálnak.

A norvég rádió egyik tudósítása szerint megoszla-
nak a vélemények: sok lakos ugyan nem érzi magát 
közvetlen fenyegetésnek kitéve, de nyugtalanok és 
mérgelődnek – a titkolódzás miatt, valamint a radar 

állítólagos sugárzása és a faluban észlelt rákos meg-
betegedések magas aránya miatt. Meg Oroszország 
miatt: már nyomasztóvá vált a helyzet, jelentette 
ki egy hetvenöt éves férfi. Ha az oroszoknak úgy 
tartaná kedvük, kilőhetnék a radart egy rakétával. 
„Akkor aztán az egész szigetnek vége lenne.”

(Neue Zürcher Zeitung)

Melanie Hoe

Négy szó a barátra

Marek Kohn: Four Words for Friend: Why 
Using More Than One Language Matters Now 
More Than Ever (Négy szó a barátra: Miért 
fontosabb ma, mint bármikor, hogy egynél több 
nyelvet használjunk? Yale University Press, 
2019, 264 oldal) című könyvének recenziója

Egy Hongkonghoz hasonló helyen, ahol minden 
gyerek legalább két nyelvet tanul, legalább egy 
gyakorlati érv biztosan felhozható a kétnyel-
vűség mellett: egy második nyelv tanulása (ez 
Hongkongban rendszerint az angol) megnyitja 
az ajtót a jövőbeli lehetőségek előtt. Hongkong 
angolszász kisebbsége számára ez az érvelés 
úgy folytatódik, hogy sok szülő szeretné, ha 
gyermekére ráragadna az iskolában a kantoni 
vagy a mandarin nyelv. Továbbá egyre kevésbé 
szokatlan látvány, hogy egy gyerek az egyik szü-
lővel az egyik, és a másik szülővel egy második 
nyelven beszél, és aztán még két, akár három 
nyelvet az iskolában. Marek Kohn Négy szó a 
barátra című könyvében azonban azt állítja, 
hogy a gyakorlati hasznon kívül egyéb előnyei 
is vannak egy második (harmadik, negyedik) 
nyelv tanulásának. Kohn számára, a kétnyelvű-
ség (ő angolul és lengyelül beszél):

részét képezi annak, ahogy valaki alapve-
tően felfogja a nyelv természetét, a kifeje-
zést, a gondolatot és a jelentést.

Kohn szerint a kétnyelvűeknél mindkét nyelv 
„folyamatosan aktív”. következésképpen ha-
tással van arra, ahogy az egyén gondolkodik, 
fejlődik, és ahogy felfogja a világot. Ahogy a 


