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Реч уредника

Криза савести

В

ећ неколико месеци потресне слике о страдању избеглица с Блиског истока и севера Африке, те извештаји о све озбиљнијој избегличкој кризи испуњавају наш медијски простор. И док смо, као
обично, мислили да се то догађа некоме другом, далеко од нас, привидно заинтересовани само за сопствене егзистенцијалне страхове, колоне
миграната из земаља захваћених ратом, насиљем и терором убрзо су
постале и наша свакодневица. На путу до развијене Европе, азиланти су
Србију препознали као прилично сигурно предворје, а њене грађане као
људе склоне емпатији, што су потврдили и поједини званичници Старог
континента.
Разумљива је жеља тих унесрећених људи, оних који су се после
толико година одлучили да напусте своје домове – да живе боље. Логично у западној Европи, јер она нуди најповољније услове и социјалну
помоћ, што је очито било пресудно да превале хиљаде километара. Уточиште, зачудо, нису потражили у земљи која је деценију уназад дестабилисала њихов регион. Двоструки аршин показале су и одређене чланице Европске уније, управо оне које се поносе достигнутим људским
правима, подижући зидове од бодљикаве жице или тражећи да их од
прилива азиланата штите снаге Алијансе.
оједини аналитичари, додуше, сумњају у спонтаност поменутих
миграција, тумачећи их као подметање „кукавичијег јајета” Европи,
јер како тврде Америка има довољно разлога да избеглице искористи у својој новој геостратешкој игри. У настојању да се додворе најмоћнијима, неки европски и светски званичници критикују и одговор
Уније на политику према азилантима, као и њену неефикасност. А државе се листом позивају на заштиту својих грађана, економске, безбедносне и сличне ризике.
Ни Србија, наравно, није изузетак. Суочена с хроничним финансијским тешкоћама једва да може допринети више од онога што данас чини
– да невољницима олакша привремени боравак у Прешеву, Миратовцу
или Београду, обезбеди здравствену заштиту и пуко преживљавање.
Због сличних искустава у прошлости наши грађани, махом с много емоција, настоје да буду од користи. Ретки су они који у свему виде још једну теорију завере, увоз тероризма и небезбедности, а кризу злоупотребљавају у дневнополитичке сврхе и за придобијање бирачког тела.
Изгледа, међутим, да ништа није баш онако како се то на први
поглед учини. Рекло би се да смо сви, помало, лицемерни. Јасно – имамо
различита уверења, покрећу нас другачије потребе и вредносне оријентације. Али нам је данас заједнички именитељ – криза савести. Олако
тај недостатак правдамо вишим интересима или тајновитом људском
природом. Само одмахнемо руком и кажемо – „Сит гладном не верује!”
тога се људи, забележио је академик Душан Косовић, могу поделити на оне који се не обазиру на савест и оне којима је њена заповест највиши закон. Нечиста савест је не само морална него и
духовна деформација. Следити савест значи ићи својим путем, па и ако
се покаже да тај пут није најбољи, онда имамо сатисфакцију да нисмо
урадили ништа против својих уверења. Савест је наше унутрашње око,
које никада не би требало да затамни! Њено одсуство једном, ма како
то помирљиво звучало, ипак човеку испостави рачун. Упркос свему... ƒ
Владимир ПОЧУЧ
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