Trochu netradiční přání do nového roku
Je za námi další rok, na který ne každý bude v dobrém vzpomínat. Doba covidová
výrazně zasáhla do našich životů a citelně ovlivnila mezilidské vztahy. Ztížila a
v některých případech dokonce zcela znemožnila setkávání. Lidé k sobě mají dál, a
třebaže máme techniku, která nám umí zprostředkovat kontakt, osobní setkání to
nahradit nedokáže. Bohužel rok 2021 nebyl jen o odloučení, nemoci, ztrátě blízkých nebo
ekonomických problémech. V uplynulém roce totiž pokračovalo další štěpení už tak
rozdělené společnosti. Vedle příkopů, které mezi sebou lidé vykopali například kvůli
opačným názorům na politiku nebo na řešení migrační krize, postupem času dozrálo další
jablko sváru, a to postoj k očkování. Lidé se do sebe tvrdě pouštějí kvůli nošení a
nenošení roušek, teď také pro opačný názor na vakcinaci. Říkám si, kam až tohle může
vést? Je naše společnost opravdu tak citlivá, že jakýkoli názorový střet z nás pokaždé
udělá nesmiřitelné protivníky? Měli bychom se snažit o svých názorech diskutovat.
Myslím tím debatu, kdy člověk nejprve poslouchá, co říká ten druhý a teprve pak
reaguje. Zároveň respektuje opačný názor.
Taková disciplína se však ze společnosti vytrácí. Místo vzájemného dialogu na sebe lidé
útočí, všelijak se očerňují, nálepkují a přitom používají zákeřnost zvanou dezinformace.
Někde si přečetli nějakou mylnou informaci, kterou pak bez dalšího ověření pouštějí dál
do světa. Ano, to se může stát, že člověk naletí na nějakou fámu. Každý máme právo na
omyl. Mnohem horší však je, když dotyčný ví, že se jedná o falešnou zprávu a ostatní
klame záměrně.
Proč o tom všem píšu? Protože bych si moc přál, aby ten nový rok byl lepší a abychom do
něj nevstoupili špatnou nohou. Když jsem psal o rozdělené společnosti, tak jsem v duchu
myslel na to, jaké by to bylo, pokud by ubylo rozepří a názorových válek. Osobně si třeba
myslím, že žádná nevraživost mezi generacemi tady není, třebaže se nám to někteří
politici snažili namluvit. Mladí se staršími umí vycházet a respektují se. Stejně tak vedle
sebe dokáží žít a pracovat očkovaní i ti, co vakcínu odmítají. Je to vždy o lidech, jak se
k rozdílům kolem sebe postaví. Naše společnost je rozmanitá, stejně jako naše názory na
svět.
Mé přání do nového roku je poněkud odlišné od těch předchozích. Co zůstává, je, že
všem přeji štěstí, lásku, radost a pevné zdraví.
Doufejme, že rok 2022 bude lepší.
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