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Možno si v duchu poviete: „Ako môže trinásťročný vedieť, ako funguje svet. Kto je
komunista, fašista, liberál,... však ešte nevie, čo tieto pojmy znamenajú, nevie, ako
funguje svet, on ešte nič nezažil...“
S týmto typom reakcií sa nestretávam až tak často, ako by si mnohí mysleli. Väčšinou
sa takéto argumenty vytiahnu pri riešení určitých otázok, ktoré sú problémom
dnešného sveta z hľadiska politického alebo iného.
No mňa život okolo zaujíma. Prečo by som NESMEL mať názor na určitú skupinu ľudí?
Prečo nesmiem niekomu prezentovať svoj názor bez toho, aby ma odpísal tým, že sa
mám k danej téme vyjadrovať, až keď budem zarábať alebo až keď budem dospelý?
Prečo? Je asi zlé, keď „násťročný“ vie o ZLE menom socializmus a komunizmus viac
ako človek, ktorý v dobe tvrdého socializmu žil. Napriek negatívam tohto režimu,
niektorí ľudia budú hovoriť to svoje: „Za socializmu bolo lepšie, každý mal prácu, byt,
mali sme sa dobre, neboli bezdomovci,...“ A aby som nezabudol, tráva bola zelenšia,
voda čistejšia a ženy krajšie. Nechcú vidieť pozitívne zmeny, ktoré priniesla nová
doba.... Nechcú vidieť, že mnohé krajiny, v ktorých dodnes pretrváva, sú na tom
veľmi zle (pozerám na teba, Venezuela).
Okrem nepoučiteľných jedincov mi prekážajú „overené“ informácie z Facebooku o
tom, ako Andrej Kiska pašoval zbrane niekam do Mali, o tom ako chce Richard Sulík
zaviesť 6-dňový pracovný týždeň, ako sa kradli pozemky kdesi pod Tatrami a
podobne. Keby si ich ľudia len prečítali, o päť minút na to zabudli, to by som ešte ako
tak zvládol. Ibaže oni to musia zdieľať. A celá ich stena na Facebooku musí byť plná
príspevkov Kulturblogu, Hlavných správ, ĽSNS, Zem a Vek a podobných. Automaticky
veria tomu, čo pridá Tibor Eliot Rostas alebo bratranec Rišo z Gelnice a vôbec im
nenapadne si to pozrieť v iných zdrojoch. Vôbec im neprekáža, že tá 100% pravdivá
správa z Parlamentných Listov bola vyvrátená ďalšími päťdesiatimi inými stránkami,
nie. Všetci sú podľa nich platení Georgom Sorosom a nikto iný ako oni (myslím tým

priaznivcov dezinformačných stránok a médií, poprípade tie médiá samotné) nemá
pravdu. Ak sa toto bude ďalej diať, ak sa takíto jedinci budú rojiť ako huby po daždi
stále častejšie, vôbec sa nebudem čudovať, ak nedajbože, bude Marian Kotleba po
voľbách 2024 zostavovať vládu.
Nebolo až také obvyklé, že by sa mladí ľudia zaujímali o politiku. K môjmu záujmu ma,
bohužiaľ, doviedla jedna tragická udalosť a po nejakom čase sa začali o politiku
zaujímať aj ďalší moji rovesníci. Majoritnej skupine to je stále ako-tak jedno, ale
osobne som spokojný. Konečne môžem riešiť, čo je nové v „Bananistane“, slovné
preklepy (bývalého) predsedu NR SR aj s mojimi spolužiakmi a nielen s otcom pri
kávičke.
No nevnímam len slovenskú realitu. Trápi ma aj stav našej vesmírnej skaly, ktorú
nazývame planétou Zem. No ako keby sa všetci zobudili až teraz, keď vystúpila v New
York City na klimatickom sneme OSN Gréta Thunberg . Hovoria o nej ako o spasiteľovi.
Je fajn, že sa takíto mladí ľudia zaujímajú o stav planéty,... No jej prejavy v Bruseli a
OSN reálne nemajú efekt. Dobre, možno majú, ale sú tak trochu zbytočné. O klíme by
mala ísť prednášať Trumpovi alebo Číňanom. Reálne Čína a USA znečisťujú ovzdušie
najviac. Veď v Číne sa sústreďuje 99,98% všetkej výroby ....

Ako je zrejmé, hnevá a trápi ma veľa vecí. Ako by som ich ale mohol zmeniť?
Napríklad zapálených (hlavne starších) ľavičiarov asi už nepresvedčím o tom, že
socializmus a komunizmus nefunguje. Mohlo by sa mi však podariť mojim rovesníkom,
poprípade mladším vysvetliť, že prečo krajná ľavica nie je cesta.
Ako zabrániť šíreniu dezinformácií? Ak by nejaké ministerstvo (alebo iný vládny orgán)
filtrovalo dezinformácie, asi by skalní priaznivci Tibora Eliota Rostasa a iných stále
tvrdili svoje. Podarilo by sa však ochrániť iných pred prepadnutím na úroveň
spomínaných priaznivcov. Rozumiem, že ak náhodou príde niekto po ťažkom dni
domov a zapne si televízor, tak nemá dvakrát chuť čítať nejaké články od SME,
Denníka N alebo Aktualít. Nezaujíma ho ekonomická situácia Zimbabwe alebo zvýšená
daň na biele rožky (týmto by som chcel pozdraviť pána Sulíka), zaujíma ho, čo má
ktorá celebrita oblečené. A preto politike venuje minimum času a priestoru.
Maximálne tak vynadá súčasnej vláde a v krčme glorifikuje Mariana Kotlebu alebo
Štefana Harabina, pretože vraj nazývajú veci pravým menom. Práve toto sú tí ľudia,
na ktorých sú cielené články Hlavných Správ a Zem a Vek, čiže frustrovaní, vyšťavení,
životom unavení, jednoduchší alebo menej vzdelaní ľudia. Veľmi by ma potešilo, keby
si tí ľudia informácie overovali, ale v určitej miere chápem, že to pre nich je asi tak
dôležité ako pre mňa nová očná špirála Maybelline New York.

Prečo mi prekáža Greta? Pretože jej je všade plno. Planéta si síce zaslúži hýčkanie a
opateru, ale osobne mi príde nepríjemné, keď na mňa táto pripomienka vyskočí aj zo
záchodovej dosky. Páči sa mi „myšlienka“ – všetko s mierou. Nehovorím, že by o
klimatickej zmene ľudia nemali vedieť, ale netreba to mať dennodenne pred očami.
Môžu sa tak podľa mňa nájsť aj jedinci, ktorí sa vďaka tomuto začnú k planéte správať
„neúctivejšie“, a to z trucu.

