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Koncom minulého
roku nikto ani len
netušil, že zmluva
o výhradách svedomia,
ktorá nerozdelila len
politickú scénu, ale
aj celú spoločnosť,
nakoniec vyústi do vládnej krízy a predčasných volieb. Tí, ktorí zmluvu odmietali,
možno aj zajasali. (Ne)schválenie zmluvy
sa odsunulo na neurčito. Nateraz sa s ňou
budeme stretávať zrejme len na billboardoch a propagačných letákoch ozdobených
bocianom. Ten je vraj symbolom rodiny
a príkladne sa stará o svoje mláďatá.
A navyše nosí deti. Nuž, pri dnešnom
nepriaznivom demograﬁckom vývoji by to
nemuselo byť na škodu veci. Horšie je však
to, že u nás sa už hádam nenájde dospelý
človek, ktorý by si myslel, zvýšenú pôrodnosť
zabezpečia kŕdle bocianov. Okrem toho,
bociany požierajú žaby. V akých močiaroch
ich budú loviť (voliť)?
Zvieracie bájky sú síce pekná vec, ale
treba si uvedomiť, že zvieratká, ktoré sa
ešte v priebehu kampane objavia, samotné
problémy vyriešiť nepomôžu. Ani ten
o výhrade svedomia. A tak ako bocian na
zimu odlieta a vracia sa na jar, aj zmluva
sa nám môže vrátiť. Či sa vráti ako otázka,
ktorú budeme pripravení rozumne a moderne riešiť, alebo ako bumerang, ktorý istú
skupinu ľudí odsunie do druhej kategórie,
bude závisieť od nás všetkých.
Judita Takáčová
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