
vélemény 2020. február 27. 3

A
z uniós csatlakozási népszavazás 
időpontjában az egyik legfőbb érv 
az volt az igenre, hogy mostantól 
határtalanul lehet keresztül-kasul 
utazni az EU teljes területén, és abba 

a sorba kell beállni a repülőtereken, ahol a többi 
uniós polgár áll, így nagyon gyorsan megy majd 
a beléptetés. Az ideális, problémák nélküli világ-
ban ez mosolygós határőröket jelent, végtelen, 
szabad száguldást Varsótól Marseille-ig, a pihe-
nőhelyeken pedig ízletes szendvicseket tudunk 
venni stabil eurónkért. De ez nem egy ideális 
világ. Ez 2020 Európája, ahol mindenki azonnal 
visszatér minden a gyökerekhez.

Észak-Olaszországban terjed a koronavírus, 
amelytől legalább annyira retteg az emberiség, 

mint a pestistől, csak ma már van internet, így 
ennek a félelmének hangot is tud adni. Az első, 
teljesen jogos és hatékony védőintézkedés az 
utazások korlátozása. Az olasz tartományok út-
jait lezárják, vesztegzár még nincs, de nem zár-
ható ki, hogy az is eljön majd. A focimeccseket 
elhalasztják, a szálláshelyek üresek. Ausztria pe-
dig azt fontolgatja, leállítja a vasútközlekedést, 
mert hiába vagyunk egy ilyen szédületes európai 
projekt közös megélői, tartsa csak határain belül 
a kórt Róma. Nem kérünk az olaszok vírusából, 
senki sem akar megfertőződni.

A britek már kiléptek az unióból, szerencsére, 
hiszen ott is vannak betegek, jobb, ha mindenki 
marad ott, ahol van, a sok rohangálás ugyanis 
viszi a betegséget mindenfelé. Az uniós szoli-
daritás abban a pillanatban szűnik meg, hogy 
beüt a baj. Egyetlen tagállam sem fog a másikért 
felelősséget vállalni, mind a 27 tagország abban 
bízik, hogy a fertőzött területek kormányai meg-
birkóznak a vírussal.

Az ideális világban öt évvel ezelőtt milliós 
tömeg érkezett keletről és délről. Ismeretlen or-

szágok ismeretlen gyermekei, olyan helyekről, 
amelyekről az átlag európai még nem is hallott, 
egyetlen névvel, stabil, bemondott születési 
dátummal, virtuális élettörténettel. A bizalom 
kontinense parttalan politikai csatározásokkal 
foglalkozott, és a liberális oldal lelkes nácizásba 
fogott, amikor valaki felvetette, jobb azért elle-
nőrizni, kik ezek a vendégek. Az fel sem merült, 
hogy esetleg egészségügyi kockázatot rejthet 
a milliós ázsiai népesség megérkezése. Vagyis 
néha felmerült, amire újra csak az volt a válasz a 
baloldalról, hogy ez rasszizmus.

Ennek a vírusnak azonban neve van, Kínából 
származik, az ötévesek is erről beszélgetnek az 
óvodában, ezért már elillant a rasszizmus vádja, 
teljes joggal lehet megbélyegezni Kínát, hogy be-
teg – s most már Olaszországot is. A széplelkű, 
mindenkit befogadni akaró, politikailag őrülete-
sen motivált emberjogi aktivisták és párttagok, 
az Európai Parlament nagyjából kétharmada 
ilyenkor gyanúsan méregeti az olasz tagokat, 
hátha Emilia-Romagnából érkeztek a sajtósok, 
valamint Matteo Salvini is megkaphatja újabb 
bélyegét, hiszen a Liga vezetője közismerten 
milánói. A tízmilliós Lombardia így lesz vírus-
fészek, de kap ebből az előítéletből Szicília vagy 
Basilicata is, bár viszonylag kevesen tudják meg-
találni a vaktérképen Olaszország tartományait.

Ez pedig nem rasszizmus. Nem gyűlöletbe-
széd. Ez kanonizált idegenkedés, a Covid–19 mi-
atti rettegés zsigeri alapon egyesíti a világ népeit, 
zárja le szorosan a valóságban nagyon is létező 
határokat, azokat, amelyekről annyit mondták, 
hogy nem léteznek, a múlt csökevényei, és ki 
fognak múlni az Európai Unió fejlődésével. Ez a 
mostani nem egy ideális világ, ahogy a tegnapi 
sem volt az, és holnap sem fog eljönni az áhított 
tökéletesség. Azokat a határokat pedig kőbe vés-
ték dédapáink. Erről mi, magyarok mesélhetünk 
legtöbbet európai testvéreinknek, feltéve, hogy 
valaki meghallgat.
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→ A multinacionális cégek pedig szedik a 
sátorfájukat, és keletebbre vonulnak, ahol még 
mindig olcsó a munkaerő, így ellensúlyozzák 
kelet-európai befektetéseik végleges csődjét.

A koronavírusnál is jobban tombol a globális hisztéria
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E
gy tavalyi felmérés szerint két év 
alatt tíz százalékkal csökkent a ha-
zatérni akaró román vendégmun-
kások aránya, így a korábbi felmé-
résekhez viszonyítva a külföldre 

távozottak több mint fele nem akar visszatérni 
szülőhazájába.

A Repatriot egyesület által ismertetett felmé-
résben az Open-I Research közvélemény-kutató 
intézet 1810 román vendégmunkást kérdezett 
meg Spanyolországban, Olaszországban, Nagy 
Britanniában, Írországban, Németországban, az 
Egyesült Államokban, Franciaországban, Kana-
dában, Ausztriában, Norvégiában és Belgium-
ban. A megkérdezettek 53 százaléka mondta azt, 
hogy nem akar visszatérni Romániába.

A hosszabb távon hazatérést tervezők aránya 
47 százalék, ami tíz százalékkal kevesebb a két 
évvel ezelőtt készült hasonló felmérés eredmé-
nyeihez képest. A hazatérést elutasítók döntő 
többsége, 83 százaléka a korrupció elterjedtsége 
miatt, 72 százaléka a jelenlegi politikai pártok 
miatt nem hajlandó hazatérni.

A megkérdezettek úgy vélték: ha e két prob-
léma valamelyest enyhülne, illetve javulna az 
egészségügyi és oktatási rendszer színvonala, 
csökkenne a bürokrácia, akkor talán számolná-
nak a hazatérés lehetőségével. Az elmúlt tíz esz-
tendőben annyira megcsappant az ország aktív 
lakossága, hogy lasszóval sem lehet fogni egy va-
lamire való szakembert: szobafestők, villanysze-

relők, kőművesek, autószerelők és még sorolhat-
nánk, hányan hagyták el az országot az alacsony 
bérek, az embertelen bánásmód, a testi, lelki 
kizsigerelés és pszichikai terror, megaláztatás 
eredményeként. A gyors profi t reményében sát-
rat vert multinacionális cégek elhitették maguk-
kal, hogy nyugodtan terjeszkedhetnek az új gyar-
mattá előlépett Közép- és Kelet-Európában. Mert 
e gyengén fejlett államok, ha kellett, még cinkos-
társakká is váltak a nyugati vállalkozókkal olyan 
meggondolásból, hogy ha ki is zsákmányolják 
a munkást, de legalább befektetnek. És az még 

jól jöhet akár politikai kampánytőkének is, ha a 
helyzet úgy kívánja. Hisz felénk, keletebbre még 
az is nagy szó volt, ha a hiányzó infrastruktúra 
ellenére egyáltalán ajánlkozott valaki cipőgyá-
rat, varrodát, miegymást létesíteni.

Kecsegtető ennek ellenére leginkább a Par-
tium volt, ahol köztudottan a legalacsonyabb 
bérezésben lehetett utazni, de a székelyföldi 
megyékben is a legmegalázóbb fi zetésekkel trak-
tálták-traktálják a munkásokat Dél-Romániához 
vagy a Bánsághoz képest.

Egy napon aztán Románia arra ébredt, hogy 
az aktív lakosság nagy része külföldre vándorolt, 
a közigazgatásban dolgozó felduzzasztott réteget 
nincs kinek eltartania, nincs miből fi zetni a kü-
lönleges nyugdíjakat, de még a kisnyugdíjasok 
havi járuléka is időről időre veszélyben forog. Az 
előállt helyzet a minimálbér kényszerű megeme-

lését vonta maga után, hogy legalább a frissen 
érettségizetteket eltántorítsák a kivándorlástól, 
hisz köztudott, az elmúlt évek arról szóltak, hogy 
„alig várom az érettségit, úgy itthagyom ezt a 
nyomort, hogy vissza sem nézek.”

Viszont a több lépcsőben is megemelt mini-
málbérekkel tönkretették a hosszútávra terve-
zett, a melósról hét bőrt lenyúzó cégek profi tját, 
így hamarosan elkezdődtek a leépítések, majd a 
gyárak, vállalatok fokozatos bezárása. 

A tömeges kivándorlás első hullámát tehát a 
túlórákkal kizsigerelt munkások alulfi zetett kor-
szaka indította el, most pedig a minimálbér nö-
vekedése okozta profi tkiesés a különböző külföl-
di cégek, gyárak megszűnését vonja maga után, 
ami még a középkorosztályt is külföldre tereli. 

A multinacionális cégek pedig szedik a sá-
torfájukat, és keletebbre vonulnak, ahol még 
mindig olcsó a munkaerő, így próbálják elkerül-
ni kelet-európai befektetéseik végleges csődjét. 
Vagyis a kis bérek korszaka elvándorlást, a meg-
növelt béreké pedig munkanélküliséget okozott, 
ami szintén elvándorlást eredményez. 

Azaz valahol jól elszúrták odafent.
Most azok is gondban vannak, akik hazatér-

tek, és a külföldi munkával összeszedett pénzecs-
kén házat vásároltak abban reménykedve, hogy 
ha már a legfontosabbak megvannak, továbbra 
is eltengődnek a háztájiból meg a régi munkahely 
fi zette keserves bérből, de legalább itthon van-
nak, és nem kell a messze távolban idegenként 
sóvárogni a hazai szó után. A magukat elszámítók 
most visszakényszerülnek a külföldi rabszolga-
munkára itthon hagyva az ingatlanokba fektetett 
összegürcölt kis pénzüket, és sírhatják újra a buj-
dosó magyarok sirató énekét valamelyik spanyol 
eperföldön vagy valamelyik müncheni, esetleg 
londoni mosogatókagyló fölött.

Irány Kelet, avagy a 22-es csapdája
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