Tolerancja wobec osób
„Tacy sami, a ściana między nami” – śpiewa zespół Lady Pank
w czołówce programu telewizyjnego poświęconego niepełnosprawnym.
Mijamy ich na ulicach naszych miast. Spoglądamy, z jakim trudem
zmagają się z codziennym życiem. Zastanówmy się, czy tolerujemy
obecność niepełnosprawnych w naszym otoczeniu?
Moim zdaniem nie do końca... Przechodzimy obok nich obojętnie,
zajęci własnymi problemami. Odsuwamy się, nie możemy, nie chcemy
być blisko nich... „Oni są niepełnosprawni, oni są inni” – często myślimy.
Dlaczego zgadzamy się na podział „oni i my”? Jak to zmienić?
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Marta Maciejuk

„Rozum jest tym prawem,
które poucza, że skoro wszyscy
są równi i niezależni, żaden nie powinien
szkodzić drugiemu, jeżeli chodzi
o jego życie, zdrowie, wolność i mienie.”
Oby ta maksyma autorstwa Johna Locke’a
była mottem przyświecającym pięknej idei
tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

