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Толерантност. Какво означава да си толерантен към останалите? Колко често проявяваме тази
добродетел? Замисляме ли се от какво значение е това за „различните” от нас? Ние се
отличаваме по цвят на кожата, сексуална ориентация и религия, но всички сме хора и имаме
равни права.
„Различията” в света ни показват колко пъстър и красив е животът ни. Не са от значение
местожителството ни, работата ни и вярата ни, защото всички се стремят към едно и също
нещо - щастлив живот на планетата Земя и разбиране от страна на околните. Всички се стремят
към толерантност.
Толерантността е отношение към другите, което представлява проява на разбиране и
съпричастие. Важно е да се дава свобода на себеизразяване и търпимост. Толерантността ни
кара да видим колко прекрасно е „различието” и колко са интересни индивидуалните черти.
Хората се опитват да докажат, че живеем в най-толерантното време до сега, но далеч не е така.
Въпреки че се учим от грешките си и се стараем да не ги допускаме пак все още може да се
усети омаза от страна на хората с различна религия, породена от миналото. Човечеството е
далеч от обществото, което наистина трябва да бъде - без насилие породено от липса на
толерантност. Интересно е как протестираме срещу омразата, но в същото време поставяме
рамки и стереотипи. Примерите са многобройни: приемаме мюсюлманите и твърдим, че
религията им не ги прави лоши хора, но когато се осмелят да кажат нещо в разрез с идеалите
на християните ние скачаме срещу тях, твърдим, че любовта няма граници, но мразим
хомосексуалистите и други.
Страхуваме се от различните, новото ни плаши и ни притеснява. Самозалъгваме се, че сме в
безопасност, когато стоим затворени в кутиите, които сами сме си изградили и не допускаме до
себе си нищо ново и различно.
Като заключение може да се каже, че се нуждаем от толерантност. Ако не променим
вижданията си за света ще се превърнем в млади клонинги на Адолф Хитлер. Светът в който
живеем няма да се промени, ако не направим промяната сами.

