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Когато си в мола, на пазар или в интернет, желаеш да има голямо разнообразие от цени,
тематика, форми и цветове на продукта, който търсиш, нали? Тогава защо изобилието и
разновидностите са такъв голям проблем, щом се отнасят за хората?
Защо в днешно време всичко може да е пъстро, елегантно и красиво, а хората и отношенията
между тях - не? Нали сега е много модерно да си толерантен или поне да се наричаш такъв?!
Всъщност някои хора, дори не осъзнават, че дискриминират „различните“. Например, когато
си в автобуса или на улицата, неволно се присмиваш или заглеждаш някого, който е с поразличен цвят на кожата, с по-различно облекло от твоето, с по-различна прическа и грим, но
дори не се замисляш, че това също е дискриминация. Признавам си, вероятно и аз го правя
често, макар и неволно.
Дискриминацията е навсякъде, но всъщност, ние я създаваме. Модерно е да си толерантен,
либерален, дори вече е модерно да си „различно мислещ“. Но ключовата дума е МОДА.
Модата е тази, която иска да ни направи еднакви, безлични, дори и скучни. Но понеже не
може да накара всички да я следват, тя всъщност подчертава различията ни и ни кара да сме
още по-критични към тези, които не се вписват в рамката на обществото. Тя е тази, която ни
отчуждава и ни кара да забравим, че независимо как изглеждаме и с какво сме облечени,
всички ние сме човешки същества.
За жалост, според мен, винаги ще има дискриминация между хората, защото това вече е като
първичен човешки инстинкт, макар и наложен ни от обществото. И въпреки, че все повече се
стараем да бъдем толерантни, някак си тази толерантност става натрапчивост. Например,
когато казваме, че толерираме „различните“, караме тези хора да се чувстват наистина
различни, защото ние ясно ги обявяваме за такива, макар и да го правим с добри намерения.
Не съм щастлива от факта, че светът е жесток. Но съм реалист – вярвам, че хората трудно биха
могли да се променят. Причината е, че всъщност всеки човек е особен и уникален. Всеки има
различно съзнание и едва ли само с кампании и лозунги всички хора, имащи толкова различни
възгледи, биха станали толерантни.

