
https://tekniikanmaailma.fi/koronakirje-britanniasta-maskikaupat-ruokkivat-pahimman-tyyppista-cowboy-

kapitalismia-onnenonkijoita-kiinnostaa-enemman-raha-kuin-kansanterveys/ 

Koronakirje Britanniasta: Maskikaupat 
ruokkivat ”pahimman tyyppistä cowboy-
kapitalismia” – Onnenonkijoita kiinnostaa 
enemmän raha kuin kansanterveys 

Kun muu Eurooppa yritti koordinoida kansainvälisiä maskihankintoja, me kuljimme omaa 
tietämme. Olemme päätyneet loputtomaan sotkuun, kirjoittaa Tekniikan Maailmalle 
David Ridd, joka ennen oli toimittaja ja johtaa nyt pienehköä sosiaali - ja terveysalan 
yritystä Kentin kreivikunnassa. 

 
Pääministeri Boris Johnson työskenteli junamatkalla heinäkuun lopulla. 
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Tällä viikolla ajattelin aloittaa tietokilpailulla. Mitä yhteistä on tuholaistorjuntayrityksellä, 
makeisvalmistajalla ja hedge-rahastolla? Vastaus on yksinkertainen: hallitus on tehnyt 
niiden kaikkien kanssa sopimukset kasvomaskien valmistamisesta.  

Tätä makeisvalmistajaa ei tietenkään pidä sekoittaa Turkissa toimivaan valmistajaan, joka 
viruksen alussa tarjoutui tuottamaan  suojapukuja. Tämän kotipaikka on Iso-Britannia. 

Sikäli kuin tiedämme, millään edellä mainituista ei ole aikaisempaa kokemusta maskien, 
suojapukujen tai jopa käsineiden valmistuksesta. Ollakseni rehellinen oletan, että 
makeisvalmistajalla ja tuholaistorjuntayrityksellä on kokemusta tämän tyyppisten 
laitteiden ostamisesta ja käytöstä päivittäisessä liiketoiminnassaan. Tämä saattaa selittää, 
miksi niiden kanssa tehtiin alun perin 108 miljoonan punnan arvoisia sopimuksia.  

Tämä jättää meille hedge-rahaston. Ayanda Capital kuvaa itseään ”Lontoossa toimivana 
perhetoimistona, joka keskittyy laajaan sijoitusstrategiaan”. Se on erikoistunut 
valuuttakauppaan, offshore-kiinteistöihin, pääomasijoituksiin ja kaupan rahoitukseen. 
Yrityksen verkkosivun mukaan Ayanda on afrikkalainen sana, joka tarkoittaa ’rajoituksien 
suvaitsemattomuutta’. 

TÄLLÄ PERUSTEELLA oli selvä, että rahasto valittiin huolehtimaan 250 miljoonan punnan 
kasvomaskien valmistuksesta ja toimittamisesta. Valitettavasti rahasto toimitti 50 
miljoonan punnan edestä maskeja, joissa on vääräntyyppinen kiinnike, ja hallitus hylkäsi 
ne vaarallisina. 

Yhtiö syyttää terveysministeriötämme spesifikaatioiden muuttamisesta. Poliittinen 
oppositio vaatii julkista tutkimusta. 

Oppositio on erityisesti keskittynyt maan hallituksen vanhempaan neuvonantajaan, joka on 
myös Ayanda-rahaston hallituksen vanhempi neuvonantaja. Yksi hänen omistamansa yritys 
voitti hallituksen kilpailutuksen suojavarusteita ja onnistui varmistamaan kiinalaisen 
tehtaan tuotannon itselleen. 
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Sitten neuvonantaja pyysi sopimuksen siirtämistä Ayandalle, koska hänen mielestään sillä 
oli enemmän kokemusta ulkomaisten rahansiirtojen turvaamisesta. Luultavasti herra 
neuvonantaja koki, ettei tavallinen pankki kertakaikkiaan kykene siirtämään rahaa tililtä 
toiselle ja järjestämään maksuja. 

KAIKKI TÄMÄ VOI olla täysin laillista, mutta hyvältä se ei näytä. Toistaiseksi hallituksemme 
on käyttänyt lähes 15 miljardia puntaa suojavarusteisiin. Valitettavasti tuskin viikkoa 
kuluu ilman suojavarusteisiin liittyvää kohua. Kun muu Eurooppa yritti koordinoida 
kansainvälisiä hankintoja, me kuljimme omaa tietämme. Olemme päätyneet loputtomaan 
sotkuun. 

Toissa viikolla muuan grynderi tarjosi minulle yhteyttä varustetoimittajaan. Grynderillä oli 
ystävä, joka oli päättänyt aloittaa suojavarusteiden tukkukaupan. 

Meillä oli työpaikalla varastot vähissä, ja grynderi lupasi minulle suotuisat ehdot, jos 
ottaisin yhteyttä hänen ystävänsä. Minulla ei ollut aavistustakaan, mistä hän hankki 
tuotteitaan tai kuinka tiukka valmistusprosessi oli.  

Tämä on pahimman tyyppistä cowboy-kapitalismia. Tämä kansanterveyskriisi on avannut 
oven opportunisteille ja onnenonkijoille, joita kiinnostaa enemmän äkkiä rikastuminen 
kuin turvallisten ja luotettavien laitteiden tarjoaminen. 

TÄLLÄ VIIKOLLA hallitus veti markkinoilta turvalisuussyistä 750 000 testisarjaa, jotka 
olivat maksaneet 133 miljoonaa puntaa. Viikon aikana olemme siis käyttäneet lähes 300 
miljoonaa puntaa tuloksetta. 

Samaan aikaan Belgia, Bahama ja Andorra on lisätty luetteloon maista, joista palattuaan 
matkustajien on pidettävä karanteenia 14 päivän ajan. Ranska saattaa olla seuraava. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön uusia rajoituksia ympäri maata 
vastauksena paikallisten tartuntojen lisääntymiseen. 

Hämmästyttävällä tavalla testi- ja jäljitystoimintamme toiminta vain huononee entisestään. 
Viime viikolla pääministerimme Boris Johnson kehui, kuinka testaamme enemmän 
suhteessa väestöön kuin mikään muu Euroopan maa. 

TÄLLÄ VIIKOLLA paljastettiin, että tartuntajäljittäjät onnistuivat löytämään vain 72,4 
prosenttia positiivisten testien antaneiden läheisistä kontakteista, kun viime viikolla 
lukema oli 76,2 prosenttia. Läheiset kontaktit ovat ihmisiä, jotka asuvat samassa talossa 
tartunnan saaneen kanssa. Tämän ei pitäisi olla niin vaikeaa, he kaikkihan asuvat samassa 
rakennuksessa. 

Mitäpä siitä, että tartuntamäärämme on noussut hieman yli tuhanteen päivässä ja siitä, että 
yli 60 000 on kuollut. Keskuspankkimme on juuri todennut, että edessämme on syvin 
taloudellinen taantuma maamme historiassa. Unohdetaan myös hetkeksi se, että emme silti 
pysty tunnistamaan lähes 30:tä prosenttia ihmisistä, joilla perheenjäsenen vuoksi on 
välitön tartuntariski. Todella tärkeä uutinen on, että yli 200 laitonta maahanmuuttajaa 
onnistui tällä viikolla ylittämään kanaalin kumiveneillä. Miksi he vielä haluavat tulla, on 
minulle mysteeri. 



Oletettavasti he eivät kuuntele uutisia. Huhut ranskalaisten petollisuudesta ja vaatimukset 
laivaston lähettämisestä ovat kuitenkin tarjonneet tervetullutta vaihtelua arkeemme.  

Laivastoa ei ehkä tarvita. Koska näyttää siltä, että puolet väestöstämme on palannut 
rannoille ryyppäämään rajusti, laittomilla siirtolaisilla ei olisi koskaan ollut mahdollisuutta 
päästä maahan huomaamatta. 

 


