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nem az lenne, hogy megtámogassa a közép-
osztályt, ahelyett, hogy az elit körökbe való 
bejutást szorgalmazza?

Ma az amerikai társadalmat leginkább a 
növekvő egyenlőtlenség és a középosztály fej-
lődésének elakadása foglalkoztatja; a politiku-
sok, értelmiségiek, tudósok és aktivisták által 
kínált lehetséges megoldások többsége pedig 
egyáltalán nem a meritokráciára épít.

Markovits változtatásokat javasol a közis-
merten regresszív munkáltatói adóban, és a 
munka újraelosztásában a „közepes képzettsé-
gű dolgozók általi termelés” támogatása céljá-
ból. De ezek messze elmaradnak a New Deal 
reformpolitikájához mérhető nagyszerű erő-
feszítéstől, amely – nyilvánvaló ragaszkodása 
értelmében – szükséges lenne a helyzet keze-
léséhez. Mivel olyannyira összpontosít megkö-
zelítése sajátosságainak „eladására”, hajlamos 
figyelmen kívül hagyni vagy alábecsülni a 
sok egyéb lehetséges „gyógymódot”, amelyek 
jelenleg társadalmi vita tárgyát képezik. Ezek 
közé tartoznak a fokozott trösztellenes intéz-
kedések (a gazdasági hatalom koncentrációja 
együtt jár az egyenlőtlenséggel), a vagyonadó, 
magasabb adókulcsok a felső adósávokban, to-
vábbá a köznevelés, az egészségügy és az idős-
kori nyugdíjazás jóléti államon belüli alapcso-
magjának jelentős kibővítése. A fiatal amerikai 
felnőttek kilencven százaléka jár egyetemre, 
de végzettségi szintjük sajnálatosan alacsony: 
60 százalék a főiskolai (BA) végzettséggel 
rendelkezők és 30 százalék azok körében, akik 
felsőfokú tanfolyami végzettséget szereznek a 
népfőiskolán. Mindkét diploma szoros össze-
függést mutat az élet során szerzett magasabb 
jövedelmekkel és az alacsonyabb munkanélkü-
liségi mutatókkal. A legtöbb amerikai számára a 
lehetőségek kiterjesztésének kiváló módja lenne 
az oktatás és a tanácsadás fejlesztése, amely azt 
célozná, hogy a hallgatók minél nagyobb arány-
ban fejezzék be felsőfokú tanulmányaikat.

Társadalmi diagnózist felállító és megoldá-
sokat kínáló munkák mindig egy adott időben, 
helyen és kultúrán belül születnek. Egy részük 
mélyreható elemzésben szedi ízekre, míg más 
művek élénk színekkel ecsetelve teszik 
közszemlére a világot, amelyben fogantak. Úgy 

tűnik, hogy A meritokrácia csapdája az utóbbi 
kategóriába sorolható. Egy ragyogó elmét is-
merhetünk meg általa, amelyik a piaci ideológia 
és politika felé fordulás nagy globális irányvo-
nalát egy maroknyi elit egyetemen végbemenő 
változások eredményeként értelmezi. Ez annak 
a jele, hogy akaratlanul is mennyire beszűkültté 
válhat ezeken a helyeken a világlátás.

(Foreign Affairs)

Zanny Minton Beddoes

Cosa Nostra – Covid Nostra                       
A pandémia új lehetőségeket teremt a 

szervezett bűnözés számára – a kormá-
nyok figyelmen kívül hagyják

Karacsi Ázsia bűncselekményekkel leginkább 
sújtott városai közé tartozik. Ennek ellenére 
márciusban nyolc napon át, miután a covid–19 
miatt lezárásra kényszerült, egyetlen autólopást 
sem jelentettek be. Salvadorban, ahol a gyil-
kosság aránya a legmagasabb a világon, négy 
gyilkosságmentes napnak örülhettek ugyan-
azon hónapban. Számos ország számolt be 
a bűncselekmények csökkenéséről, mivel a 
csalók, mint mindenki más, elzárták magukat. 
Olaszország volt Európában az első, amelyik 
lezárási intézkedéseket hozott március 9-én. 
Már azelőtt is sok ember dolgozott otthonról. 
A március 1. és március 22. között hivatalosan 
bejelentett olaszországi bűncselekmények szá-
ma 64%-kal esett vissza, 2019 azonos idősza-
kához képest.

Nem lennék meglepve, ha legalább átme-
netileg csökkennének a bűnügyi statisztikák, 
amelyekben olyan kevésbé súlyos bűncselek-
mények vannak többségben, mint a lopások és 
a különféle utcai bűncselekmények” – mond-
ja Jürgen Stock, a Nemzetközi Rendőrség 
Bűnügyi Szervezetének, az Interpolnak a fő-
titkára. A kormányzati számadatok azonban 
csak a bejelentett bűncselekményeket tükrözik 
– márpedig nem minden bűncselekmény kerül 
napvilágra, amikor a törvényszegés sok más 
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egyéb dologgal együtt zárt térbe szorult. Az 
olasz adatok azt mutatják, hogy a családon be-
lüli erőszak 44%-kal esett vissza. A rendőrség 
szerint ez azért van, mert sok áldozat nem meri 
bejelenteni a támadást, amíg támadóik hallótá-
volságon belül vannak.

Eközben a Gun Violence Archive (’fegyve-
res erőszak-archívum’) washingtoni székhelyű 
nonprofit szervezet több mint 2000 haláleset-
ről tudósított, amely március 1-je és április 
19-e között történt Amerikában – ez 6%-os 
emelkedést mutat az előző három év azo-
nos időszakához képest. Itt megismétlődtek az 
1918-19-es világméretű spanyolnáthajárvány 
idején történtek. Barry Latzer, a New York-i 
John Jay Büntető Igazságügyi Főiskola nyu-
galmazott professzora szerint 1918-ban az öt 
legsúlyosabban érintett állam mindegyikében 
nőtt a gyilkosságok száma. A bezártság állapo-
tában hamarabb elszabadulnak az indulatok. A 
gengszterek számára is könnyebbé válik ellen-
ségeik és vetélytársaik becserkészése.

Igencsak aggasztó Jürgen Stock szerint a 
covid–19-ben rejlő lehetőség, hogy ideális fel-
tételeket teremtsen a súlyos, szervezett bűnözés 
terjedéséhez. A pandémia arra ösztönzi a szer-
vezett bűnözőket, hogy újfajta módon kama-
toztassák régi képességeiket. A valószínűleg 
világszerte elkövetkező gazdasági visszaesés 
lehetőséget fog adni nekik, hogy messzeme-
nően kiterjesszék befolyásukat a törvényes 
gazdaságba. „Az ebből eredő problémák horde-
reje példátlan lehet” – bosszankodik egy másik 
nemzetközi rendvédelmi tisztviselő.

Már terjedőben vannak az újfajta csalások; 
némelyikük zseniálisan egyszerű. A Dél-afrikai 
Tartalékbank [a Dél-afrikai Köztársaság köz-
ponti bankja] március 16-án nyilatkozatot adott 
ki, amelyben tagadta, hogy bankjegybeszedő-
ket küldött volna ki korábban, akik házról házra 
járva gyűjtötték be a bankjegyeket, hátha azok 
covid–19 vírussal szennyeződtek. Megugrott 
a hamisított, gyakran kifogásolható minőségű 
gyógyszerek eladása. Márciusban az Interpol 
által koordinált és a 90 ország rendőri erőit 
bevonó Pangea művelet nyomán több mint 100 
letartóztatás történt világszerte, és 14 millió 
dollárt meghaladó értékű, veszélyesnek tűnő 

gyógyszert foglaltak le. A készpénzhiánytól 
szenvedő brazil kábítószerbandák gyakrabban 
rabolnak ki bankokat.

Eközben a személyi védőeszközök (ppe) 
iránti sürgető igény új távlatokat nyitott a ha-
tástalan, túlságosan drága vagy akár nem létező 
áruk számára is. A bűnözőket két tényező segí-
tette: az egészségügyi dolgozókat mindenáron 
védeni akaró kormányok lemondtak a szokásos 
közbeszerzési ejárásokról; valamint lehetetlen 
volt személyes találkozókat szervezni az ügyfe-
lek és a beszállítók között. Az eddigi legfurfan-
gosabb átverés során a csalók egy csoportjának 
sikerült Németország legnépesebb térségének, 
Észak-Rajna-Vesztfáliának a hatóságait 2,4 
millió eurótól megszabadítania. A pénzt tíz-
millió maszkért adták foglalónak. Ötvennél is 
több jármű sorakozott fel, hogy beszállítsa a 
nem létező maszkokat Hollandiából, mielőtt 
a csalásra fény derült. Egy Spanyolországban 
regisztrált honlap, egy írországi közvetítő és 
egy hollandiai cég volt érintett az ügyben, 
amely utóbbinak a honlapjáról kiderült, hogy 
csalók hozták létre. Három ország pénzügyi 
intézményeinek segítségével a nyomozóknak 
sikerült megakadályozniuk az összegek, köztük 
a Nigériába tartó 500 000 euró kifizetését.

(Álarcos) banditákként támadnak
Ez a csalási kísérlet azt mutatja, hogy a le-
zárások kezdete óta robbanásszerűen nőtt a 
kiberbűnözés. Március 12-én éjjel zsarolóví-
rus-támadás sújtotta a Cseh Köztársaság má-
sodik legnagyobb kórházát, a Brnói Egyetemi 
Kórházat (ez a „ransomware” vírus megaka-
dályozza, hogy a kiszemelt áldozat hozzáfér-
jen fájljaihoz, amíg nem fizet). Sürgős sebészi 
beavatkozásokat kellett elhalasztani, a bete-
geket pedig más kórházakba irányítottak át. 
Az Interpol értesülései szerint számos más 
egészségügyi intézményt ért hasonló támadás a 
covid–19 okozta veszélyhelyzet bevezetése óta.

A hagyományos szervezett bűnözést azon-
ban akadályozzák a lezárások. A védelmipénz-
ügyletek, a prostitúció, a tiltott szerencsejá-
tékok és a kábítószer-kereskedelem mind 
összefüggenek az emberek szabad mozgásá-
val. Ugyanez a helyzet a szervezett bűnözői 
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csoportok bebörtönzött főnökeivel is, ha to-
vábbra is kézben akarják tartani vállalkozá-
saikat. Ez különös problémát jelent a brazil 
kábítószercsoportok számára, ahol sok ve-
zető börtönben ül. Lincoln Gakiyának, São 
Paulo államügyészének elmondása szerint a 
látogatóba jövő családtagok gyakran írásos 
üzeneteket és információkat továbbítanak. 
Jelenleg a rács mögé zárt főnököknek be 
kell érniük ritkán megjelenő ügyvédjeik-
kel, hogy beosztottjaikkal akarnak kapcsolatba 
lépni.

Számos bűnözői csoport készpénzforrása a 
zsarolás. Ez különösen igaz a közép-ameri-
kai utcai bandák, azaz maraák esetében. A 
világjárvány alatt azonban nehézkessé vált ez a 
pénzszerzési forma. A Global Initiative against 
Transnational Organised Crime (’Nemzetközi 
szervezett bűnözés elleni globális kezdeménye-
zés’) által idézett adatok, amelyek 2020 márciu-
sát a tavalyi azonos hónappal hasonlítják össze, 
9%, illetve 17%-os csökkenést mutatnak a gua-
temalai és a salvadori rendőrség által nyilvántar-
tott zsarolási cselekmények tekintetében (bár a 
legnagyobb részük felderítetlen). Hondurasban 
80%-os csökkenés volt. A hondurasi fnamp 
bandák elleni egység szerint a hondurasi banda-
vezérek figyelmeztették a szállító cégeket, hogy 
ha egyszer véget ér majd a karantén, a védelmi 
pénzt visszamenőlegesen ki kell fizetniük.

A legtöbb szervezett bűnözői csoport szá-
mára a kábítószer-kereskedelemben rejlenek a 
nagy pénzek. Jürgen Stock szerint az első jelen-
tések azt sejtetik, hogy csak átmeneti és részle-
ges zavarról van szó a világszerte zajló üzleti 
tevékenységben, amely körülbelül 500 milliárd 
dollárra becsülhető. „Ez sok kartell számára 
nem jelent nagy problémát az ezen a szinten 
rendelkezésre álló pénz miatt – magyarázza. 
– Óriási készpénzállománnyal rendelkeznek.”

A vírushelyzet nem igazán érintette az ópi-
umtermesztést Afganisztánban, amely szin-
te az egész világ heroinellátást biztosítja. 
A világ legnagyobb szállítójának számító 
Kolumbiában a kokacserje termesztői re-
kordévet zártak, bár Peruban az importált 
vegyi prekurzorok hiánya megnehezítette a 
kokain előállítását. A kínai gyógyszergyárak 

bezárása veszélyeztette a metamfetaminok elő-
állításához használt prekurzor-szállítmányokat, 
de a megszakítás csak rövid ideig tartott.

Változások történtek az ellátási lánc követ-
kező szakaszában, a nagykereskedelmi for-
galmazásban is, de a bandák alkalmazkodnak. 
Ez különösen rosszul érintette a repülőutakon 
csempészett kábítószerekből élő szindikátuso-
kat, például a nigériai bandákat Dél-Afrikában. 
A mexikói Sinaloa kartell két tagja elmondta a 
Reutersnek, hogy a március 21-ei határlezárá-
sok óta jóval kevesebb kábítószert szállítanak 
át az Egyesült Államokba autóval. Ehelyett 
vélhetőleg alagutakat és drónokat használnak. 
A brazil tisztviselők arról számoltak be, hogy 
a kokainkereskedők a Kolumbia és Peru felől 
Európába és Afrikába tartó szállítmányoknál a 
szárazföldi útvonalakat az Amazonason lefelé 
haladó hajókra cserélik le. Mivel a tengeri és 
légi forgalom jelentősen csökkent, még nehe-
zebb kijuttatni a kábítószereket Brazíliából. 
A lefoglalások azonban 10%-kal növekedtek 
február és április között. Elvis Secco, a brazil 
szövetségi rendőrség kábítószer- és szervezett 
bűnözés elleni egysége szerint az emberkeres-
kedők átrakodják készleteiket és nagyobb koc-
kázatot vállalnak, ami részben magyarázatot ad 
arra, hogy miért foglalnak le több kábítószert.

A kokainárak is ennek megfelelő emelkedést 
mutattak Európában és Amerikában. Ez ugyan-
akkor tükrözi a kiskereskedelmi forgalmazás 
nehézségeit is: valószínűleg ezen kellett legin-
kább igazítani az ellátási láncban. Nápolyban 
a múlt hónapban a rendőrségi kutyák 89 kábí-
tószerrel teli csomagot találtak, amelyek egy 
futárraktárban vártak továbbküldésre. A dro-
gokat a dark neten (’sötét neten’) rendelték, és 
a tartalmáról fogalma sem volt a futárcégnek.

Röviddel ezután az Interpol közölte 194 
tagjával, hogy a kábítószer-kereskedők az étel-
kiszállítás ürügyét is felhasználják áruik eladá-
sára. Írországban a rendőrség 8 kg kokaint és 
két kézifegyvert talált pizzásdobozokba rejtve. 
Cape Flats-ban, a Fokváros széli szórvány-
településeken a bandák élelmiszercsomagok-
kal együtt szállítják a kábítószert. Az ottani 
heroinárak kezdetben megemelkedtek a nye-
részkedés és az új szállítási díjak együttes 
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következményeként (mostanra már normali-
zálódtak). Lesothóban a heroin közvetlen ház-
hozszállítása 200–500 randba (3600–8900 fo-
rintba) kerül a grammonként fizetett szokásos 
1200 randon (22 000 forinton) felül.

A fokvárosi bandák a világ azon bűnszer-
vezetei közé tartoznak, amelyek látványos 
jótékonykodásba fogtak a világjárvány alatt. 
Hallani olyan gengszterekről, akik ételt oszta-
nak Mexikóban és Olaszországban a rászoru-
lóknak. Salvadorban és Brazíliában ők vezették 
be a kijárási tilalmat. Japánban a jakuza fel-
ajánlotta egy karantén alá helyezett óceánjáró 
fertőtlenítését.

De még ha nem is a drogüzérkedés elkendő-
zésére használják ezeket a kezdeményezéseket, 
hatásuk akkor sem nevezhető áldásosnak. Jót 
tesznek a gengszterek népszerűségének és mo-
dern kori Robin Hood-imázsának. Biztosítják a 
jövőben a szavazatokat azoknak a politikusok-
nak, akiket a gengszterek támogatnak. Továbbá 
megvalósítják a valódi maffia egyik alapvető 
célját: az állami feladatok szerepek átvételével 
aláássák annak létjogosultságát. Egy lezáráso-
kat elrendelő banda a rendőrség feladatát veszi 
át; a szegényeknek élelmet osztó gengszterek 
pedig a kormányzati jóléti szervekét.

A mély vagy elhúzódó válság legalább há-
rom területen gazdag lehetőségek tárházát nyit-
ja meg a csalók számára. A magas munkanél-
küliségi ráta segítséget jelent a gengsztereknek 
abban, hogy új erőkkel frissítsék soraikat. A 
kormány helyreállítási programjai lehetőséget 
adnak számukra, hogy a busás haszonnal járó 
közbeszerzési szerződések közelébe férkőzze-
nek. Továbbá az alacsonyabb vállalati nyereség 
megkönnyíti a maffiák számára az olyan vál-
lalkozások átvételét, amelyeket aztán a tisztes-
ségtelenül szerzett bevételek tisztára mosására 
lehet használni.

Olaszországban a pénzügyi válság után 
egyes cégek a piacinál alacsonyabb kamatú 
hitelekhez jutottak cserébe azért, hogy köny-
velésbe – vagy az igazgatótanácsba – egy 
maffiózót vontak be, aki aztán elkezdte átvenni 
az irányítást. Az olasz rendőrfőnök, Franco 
Gabrielli szerint a covid–19 által leginkább 
sújtott térségek rendőrtisztjei már találkoztak 

készpénzzel degeszre tömött aktatáskákat ci-
pelő férfiakkal – ez részét képezheti az olasz 
maffia elképzelése szerinti „helikopterpénz” 
verziónak. Fennáll a veszély, hogy a politiku-
sok, akik már eleve küszködve próbálnak meg-
birkózni a világjárvány következményeivel, 
gondolkodásuk hátterébe és napirendjük utolsó 
pontjai közé tolják mindennek az alvilágra 
gyakorolt hatását.

(The Economist)

Andrej Melnyikov2

Arccal a „hazafias igehirdetés” felé

A fegyveres erők főtemplomának egyházi 
szinkretizmusa kísértéssé vált a moszkvai 
pátriárka számára

A Sztálint ábrázoló mozaik nem fog helyet kapni 
a fegyveres erők főtemplomában, a Moszkvához 
közeli „Patriot” kultúr- és pihenőparkban. A pan-
nót az épületkomplexum területén található mú-
zeumban fogják elhelyezni. Erről nyilatkozott 
az újságíróknak Leonyid Kalinyin protoijerej 
[’esperes, első pap’], az Orosz Ortodox Egyház 
egyházművészeti, építészeti és restaurálási szak-
értői tanácsának elnöke.

A Védelmi Minisztérium május 9-ére, a győ-
zelem napjára jelentette be a katonai katedrális 
befejezését. A templomot azon a napon kellett 
volna felszentelni, azonban a koronavírus-járvány 
miatt a ceremóniát határozatlan időre elhalasz-
tották. A kultikus épület alapkövét tavaly ősszel 
Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája 
szentelte fel Vlagyimir Putyin orosz elnök jelen-
létében. Nem kétséges, hogy az orosz ortodox 
egyház vezetőjének a gyorsított ütemben épült 
katedrális ünnepélyes felavatási rituáléját is a 
legmagasabb rangú állami tisztviselők és katonai 
vezetők előtt kell elvégeznie. A templom díszítése 
azonban vitákat váltott ki a papság körében, és 
nem elégszenek meg Sztálin „eltávolításával”.

2 A Nezaviszimaja Gazeta főszerkesztő-helyettese, az 
NG vallásügyi rovatának ügyvezető szerkesztője.


