Rezolúcia
Európskej únie seniorov o návrate k úcte a kultúre v jazyku a diskusii.
(prijaté na zasadaní Výkonného výboru ESU 6. marca 2020 v Prahe)
Úvod
Brutalizácia jazyka - násilie voči ľuďom: nebezpečenstvo pre spoločnosť, mier,
demokraciu a právny štát.
Úcta k životu a vzájomná úcta sú základné a dôležité princípy kresťanského
presvedčenia a zodpovedajú našej európskej kultúre a nášmu chápaniu demokracie. Jazyk
formuje kultúru, kultúru formujú vedomosti, morálka a spoločné hodnoty, činy a názory.
Dnes sa musíme sťažovať na brutalizáciu jazyka, ktorá stále viac a viac vrcholí
fyzickým násilím. Škodlivé, nenávistné slovné a fyzické útoky sú súčasťou každodenného
života stále väčšieho počtu profesijných skupín. Útoky už nie sú len profesionálnym rizikom
pre policajtov, ale aj pre záchranárov, lekárov, zdravotné sestry, učiteľov, pracovníkov
verejnej dopravy, administratívnych zamestnancov a politikov.
V takzvaných „sociálnych sieťach“ je relatívne ľahké anonymne používať útočné a
hanlivé výrazy a slovné zvraty na znevažovanie iných ľudí, iných názorov a životných štýlov.
Je to možné, pretože človek nevidí osobu na druhej strane a jej reakciu nepozoruje.
V dôsledku tejto brutalizácie ubúda dôvera v spoločenstvo solidarity a v domnelo
bezpečné miesta, ako sú školy alebo nemocnice. Sú znemožnené objektívne a úctivé
kontroverzie a zároveň sa pripravuje pôda pre roztržky, prenasledovanie a fyzické násilie.
Nenávisť, agresia a strach ničia spoločenstvá, spoločnosť, právny štát a mierové
spolužitie národov.
Už nemôžeme ďalej stáť a nerobiť nič!
Najmä my ako seniori v Európskej únii seniorov (ESU) musíme konať.
Musíme odsúdiť a upozorniť na šírenie nenávistných prejavov, podnecovanie k násiliu
a klamstvo („falošné správy“).
Nesmieme ignorovať slovné útoky, ale musíme sa zaviazať k vzájomnému rešpektu a
úcte a nedovoliť, aby ľudia boli urážaní alebo dokonca napádaní pre ich názory alebo
vlastnosti.
Na tejto úlohe musia pracovať všetky zložky spoločnosti, rodiny a školy. Samotná
presvedčivá práca však nestačí: naše trestné zákony musia zodpovedať negatívnemu vývoju a
rastúcim hrozbám a musia sa dôsledne prispôsobovať a uplatňovať.
Rezolúcia
Európska únia seniorov (ESU) požaduje návrat k úcte a kultúre v jazyku a diskusii.
Pretože nedbanlivosť a brutalizácia sa vo verejnej diskusii netolerantne šíria, Európska
únia seniorov žiada návrat k dodržiavaniu slušnosti pri vzájomnom jednaní a vzájomnej
komunikácii.

Je potrebné zastaviť verbálne a fyzické útoky na stále viac profesionálnych skupín v
rámci ich každodenného života.
Hasiči, záchranári, polícia, učitelia, školiaci personál, politici, ako aj lekári a
ošetrovatelia musia byť chránení pred takýmito útokmi, keď slúžia komunite.
Brutalizácia začína nepozorným a nezodpovedným používaním jazyka a zvyšuje sa
používaním výrazov a urážok, ktoré boli predtým nevhodné. Digitalizácia a komunikácia v
„sociálnych sieťach“ čoraz viac lákajú k možnosti urážať jednoduchým a anonymným
spôsobom. Vzdialenosť od násilia sa zmenšuje. Nenávisť, agresia a strach ničia spoločenstvá,
spoločnosť, právny štát a mierové spolužitie národov.
Dôstojnosť, úcta a uznanie musia nájsť svoj prejav v jazyku a vzájomnom pôsobení.
Výkonný výbor Európskej únie pre seniorov žiada, aby sa táto časť našej kultúry
zachovala a posilnila ako základ spoločenského prepojenia v našich vzájomných súkromných
aj verejných rokovaniach.
Nesmieme ignorovať verbálne útoky, ale musíme sa zaviazať k vzájomnému rešpektu
a úcte a nedovoliť, aby ľudia boli urážaní alebo dokonca napádaní pre ich názory alebo
vlastnosti.
Vyzývame každého jednotlivca, domov, rodinu, školu, klub, združenie aj politické
strany, aby sa aktívne podieľali na tejto úlohe a boli dobrým príkladom. Trestné zákony musia
zodpovedať negatívnemu vývoju a rastúcim hrozbám a musia sa dôsledne prispôsobovať a
uplatňovať.
Cieľom zostáva zachovanie otvorenej spoločnosti slobodného a mierového spolužitia.
(Neoficiálny preklad korigoval J. Dravecký)

