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ségbe” a munkahelyek, a munkanélküli segélyek 
és bármiféle szociális védőháló hiánya miatt.

A járvány veszélyt jelent Afrikában a 
születőfélben lévő iparágakra is, amelyek az 
utóbbi években a kormányok támogatását él-
vezték, hogy növeljék a közepes jövedelemmel 
rendelkezők számát.

Ruanda, amely bejelentette, hogy 2035-re 
közepes jövedelmi szintet elérő nemzetté akar 
válni, támogatta a helyi textil- és divatipart, 
hogy korlátozza az Egyesült Államokból szár-
mazó használt ruha behozatalát és fellendítse 
a gyártást. Matthew Rugamba 2011-ben hozta 
létre a House of Tayo-t, és Ruandában a vi-
rágzó divatipar egyik vezető márkájává tette. 
A harmincéves divattervező darabjai elég fi-
gyelmet kaptak, hogy Hollywoodban a Black 
Panther (Fekete Párduc) című film premier-
jén viseljék őket. Mivel azonban Ruandában 
Afrika egyik legszigorúbb karanténját vezették 
be, Rugamba boltja bezárt; jó pár héttel később 
nyitott ki, de a vásárlók szinte teljesen eltűntek. 
Bár Rugamba maszkgyártásra állt át, és ház-
hozszállításba fogott, az üzlet már nem megy 
úgy, mint régen. „Azon a ponton vagyunk, ami-
kor az emberek értékelik azt a munkát, amelyet 
elvégeztünk – mondja. De egy világjárvánnyal 
a nyakunkon időnként aggodalom fog el: kilenc 
év munkáját öltem az üzletbe, de vajon meg-
lesz-e még holnap?”

Egyre több kormány kínál pénzügyi támo-
gatást és adókedvezményt a vállalkozások szá-
mára, a tulajdonosokat pedig arra ösztönzi, 
hogy tartsák meg alkalmazottaikat, még ha 
csökkentik is a termelést és a szolgáltatásokat, 
mondja el Homi Kharas a World Data Lab-től.

A Khan asszonyhoz hasonlóan vélekedő 
közgazdászok szerint az afrikai feltörekvő pi-
acok, ahol megszokott a gazdasági válság, el-
lenállónak mutatkoztak a múltban, és erősebbé 
válhatnak a járvány elmúltával.

Ez azonban igen távoli reménynek tűnik a 
szafaritúra-vezető Gichina számára, aki jelen-
leg tojáseladásból próbál megélni. A Bonfire 
Adventures turisztikai cégnél dolgozik, amelyet 
2008-ban alapított egy Simon Kabu nevű vállal-
kozó kifejezetten Afrika növekvő középosztálya 
számára. Kabu, aki Kenya központi fennsíkján 

nőtt fel egy gazdálkodó anya és egy nyugdíjas 
köztisztviselő apa gyermekeként, valamikor tej-
szállítással foglalkozott és kalauz volt a Kenyában 
átutazáshoz használt matatu kisbuszokon. Azáltal 
azonban, hogy a középosztály mindinkább nö-
vekvő utazási igényeit kiszolgáló vállalkozásba 
fogott, a Bonfire Adventures-t díjnyertes idegen-
forgalmi céggé fejlesztette, amely 10 irodával, 
200 állandó alkalmazottal és 300 sofőrrel és 
idegenvezetővel rendelkezik. Mindezt azonban 
tönkretette a koronavírus, és arra kényszerítette a 
45 éves Kabut, hogy tömegesen bocsássa el alkal-
mazottait. Elmondása szerint jelenleg csak azok 
a könyvelők maradtak, akik a visszatérítéseket 
intézik az elmaradt utazások miatt.

Gichina azt reméli, hogy hamarosan újra-
indul az üzlet – főként, minthogy fél, nehogy 
nagy veszteség érje a június végén kezdődő 
gnúvándorlás csúcsszezonjában, amely általá-
ban a világ minden tájáról vonzza a turistákat. 
„Nagyon szorongatnak bennünket a bankok 
– panaszkodott hitelei sürgető rendezéséről. 
– Azt mondogatják, fizessünk. De honnan te-
remtsük elő a pénzt?”

(The New York Times)

Tom Brada

Észak-koreai maszkok védik  
az angol időskorúakat

Jihyun Park és Timothy Chow tudják, mit 
jelent az a szó, hogy nehézség. Mindketten 
a kegyetlen észak-koreai rezsim elszenvedői 
voltak, éhínséget, családtagjaik halálát és kény-
szermunkatáborokba való bebörtönzést kel-
lett elviselniük, mielőtt sikerült megszökniük 
és végül menedékjogot kapniuk az Egyesült 
Királyságban. Mivel a páros szeretett volna 
valamit adni viszonzásul annak az országnak, 
amely biztonságos menedéket nyújtott nekik, 
ezért összefogott az észak-koreai közösség 
többi tagjával, hogy összesen 7000 egyéni 
védőeszköz-készletet adományozzon hét idős-
otthonnak Észak-Angliában.
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„Kétszer menekültem el Észak-Koreából – 
meséli Jihyun, aki Manchesterben él. – Először 
csak Kínáig jutottam, ahol feleségül adtak egy 
gazdálkodóhoz, és voltaképpen a rabszolgája 
lettem. Később visszaküldtek Észak-Koreába, 
és egy munkatáborban kellett dolgoznom a 
hegyekben.” A Stockportban lakó Timothy 
Chow-nak szintén megrázó élményei voltak. Az 
1990-es években nőtt fel a „Szenvedés márciu-
saként” ismert nagy éhínség idején; a tömeges 
éhezésnek áldozatul esett észak-koreaiak száma 
egy-hárommillió között volt. „Az éhínség alatt 
nőttem fel, és éveken át az utcán éltem. Nemcsak 
én voltam így; gyerekek ezrei éltek az utcán – 
meséli. – A kormánytól semmilyen segítséget 
nem kaptunk, csak a fenyegetettséget éreztük, 
hogy bármikor bebörtönözhetnek, megkínozhat-
nak vagy sanyargathatnak bennünket. Fura élet 
volt ez, de ez volt a gyerekkorom.”

Miután sikerült kimenekülniük az észak-koreai 
diktatúrából, Jihyun és Timothy az Egyesült 
Királyságban kaptak menedékjogot. „Amikor 
2008-ban megérkeztem Angliába, nem tudtam 
angolul – mondja Jihyun. – De az embe-
rek nagyon kedvesek és barátságosak voltak. 
Egyfolytában csak sírtam, mert Észak-Koreában 
úgy éreztem, nem fogadnak be, az Egyesült 
Királyságban viszont az emberek figyelmesek, 
gondoskodóak voltak.” Timothynak hasonló 
tapasztalatai voltak. „Nagyon nehéz volt az 
elején család és barátok nélkül. De aztán gyor-
san befogadtak a közösségbe. Észak-Koreában 
állandóan figyelik az embereket, és senkiben 
nem lehet megbízni. Itt jó érezni az emberi kap-
csolatok melegségét.”

Jihyun és Timothy ezt a szorult helyzetükben 
megtapasztalt nagylelkűséget szerették volna min-
denképpen meghálálni a covid sújtotta Egyesült 
Királyságnak nyújtott segítséggel. „Figyeltem a 
híreket, és amikor láttam, hogy mennyien halnak 
meg, elgondolkoztam, hogyan tudnék segíteni – 
meséli Jihyun. – Észak-Koreában tanárként dol-
goztam; a diákjaim gyakran panaszkodtak, hogy 
mardossa őket az éhség. De akkoriban semmit 
nem tudtam tenni ez ellen. Most olyan helyzetben 
vagyok, hogy tudok segíteni. Továbbá körülbelül 
700 észak-koreai él az Egyesült Királyságban, 
aki szeretné kifejezni háláját.”

Jihyun és Timothy egy másik, Dél-Koreában 
élő disszidens segítségét vették igénybe, és 
sikerült importálniuk a 7000 egyéni védőesz-
köz-készletet, amelyeket az angliai idősott-
honoknak adományoztak. Az egyik kedvez-
ményezett a stockporti The Grange otthon, 
ahol John Yasin szolgáltatás-koordinátorként 
dolgozik. Mivel idejében és átfogóan in-
tézkedtünk, a legrosszabb elkerülte a The 
Grange-t a vírust illetően, és nem számoltak 
be covid–19 esetekről. Más idősotthonokat 
természetesen súlyosan érintett a világjárvány 
– az Egyesült Királyságban a koronavírusos 
halálesetek csaknem egyharmada ápolási-gon-
dozási intézményekben történt.

„Feleségemmel közel 20 éve vezetjük ezt az 
otthont, de még soha nem tapasztaltunk ehhez 
hasonlót – meséli John. – Először március első 
hetében zárkóztunk be; és még jelenleg sem 
látom a fényt az alagút végén. Nem tudjuk, 
mikor lesz vége ennek az egésznek.” A feszült-
ség elviselését könnyebbé tette az észak-koreai 
közösség nagylelkűsége. „A feleségem vette fel 
a telefont, amikor ezzel kerestek meg: „Észak-
koreai menekültek vagyunk és szeretnénk ado-
mányozni. Elfogadnák-e?” „Természetesen, 
boldogan – válaszoltuk. – S nemcsak, hogy 
adományt küldtek, de mekkorát: ezer szájmaszk 
nem elhanyagolható mennyiség! Heteken át 
nem kell majd aggódnom emiatt.”

Az adomány hatással volt az idősotthon többi 
dolgozójára is, akik minden eddiginél jobban 
érzik, hogy megbecsülik őket. „A személyzet 
tudja, hogy adományokat kapnak a közösségtől, 
és ez jó érzéssel tölti el őket” – mondja John. – 
„Minden tiszteletem a menekülteké; idegenbe 
kerülnek, és aztán ily módon támogatják annak 
az országnak a lakosságát… Szerintem ez nagy-
szerű dolog.” Jihyun és Timothy megtisztelte-
tésnek érzi, hogy segíthet. „Ennek az országnak 
a lakosai támogattak bennünket, amikor annyi 
mindenen mentünk át” – mondja Timothy. „Sok 
szempontból szörnyű ez a karantén, de jó dolog 
annyiban, hogy összehozza az embereket – vé-
lekedik Jihyuan. – Büszkeség tölt el, és minden 
itt élő észak-koreai menekült büszke arra, hogy 
köszönetet tudott mondani a közösségnek.”

(bbc.com/news/uk)


