3. miesto
Spravodlivosť, ako ju vidím ja
Nájsť v dnešnom svete spravodlivosť nie je vôbec ľahké. Úplná spravodlivosť podľa mňa
neexistuje vôbec nikde. Stačí sa pozrieť na to, kto a vďaka čomu je prijatý na školu, kto vyhráva
súťaže, kto si vie splniť svoje sny a ako funguje celá spoločnosť. To, ako sa podvádza a vzdáva. So
spravodlivosťou sa mi spája aj láska. Nechápem, ako je možné, že keď má byť v láske a vojne
všetko dovolené, stále je toľko ľudí práve kvôli láske nešťastných. Avšak najväčším nedostatkom
spoločnosti v otázke spravodlivosti je možnosť života. To zlé, čo sa deje okolo nás je často
akceptované a nepotrestané z rovnakých dôvodov ako už stáročia. Rozhodujú ľudia pri moci,
peniazoch a kontaktoch. Nevylučujem, že možno len na takomto princípe vie prežiť naša Zem.
Keďže žijeme v realite a nie v ideálnom svete, v ktorom by si každý bral naozaj len to, čo by
potreboval a nikto by nemal prebytok alebo nedostatok majetku, je ťažké posúdiť, či by ten ideálny
svet bol vyslovene správny a šťastný. Nemali by sme zabúdať ani na to, že medzi legálnosťou a
spravodlivosťou je obrovský rozdiel. Pretože v našich dejinách máme stovky prípadov, keď legálne
zďaleka nebolo spravodlivé ani správne.
Myslela som, že by sa spravodlivosť dala nájsť u detí. Žeby deti nemali nikoho
uprednostňovať ak naozaj nemá pravdu, nanešťastie ani u nich to nefunguje na tom ideálnom
princípe, ktorý nám je vštepovaný už ako deťom. „Spravodlivosť vyhrá“. „Každému sa dostane
spravodlivosti“. „Všetko čo urobíš, sa ti vráti“. Samozrejme, je nás stále veľa, ktorý tomu veríme.
Ak sa ale pozrieme s odstupom na to, čo sa deje, ako sa kradne, podvádza, ako sa umiera a všetko
ničí, nie som si taká istá, že ostanete pri názore „Veď im sa to vráti“. Takým ľuďom sa to často
nevráti, minimálne nie na tomto svete. Niet pochýb o tom, že väčšina z nás by chcela majetok ako
krásny dom, auto, všetky možné technológie alebo dovolenky. Snažiť sa dosiahnuť tieto sny je
veľmi produktívne a zmysluplné, keďže nasledovaním svojich ideálov napreduje osobnosť, láska,
otvárajú sa nám možnosti a prichádzame k novým cieľom. Ak ale obrátime list pri snahe dosiahnuť
svoje sny, uvidíme, že existujú len dve možnosti. Urobiť pre ne všetko, teda často aj prekročiť
zákon alebo sa ich vzdať. Či je systém spravodlivý? Rozhodne nie. Nemyslím si, žeby sa dalo
nazvať spravodlivé niečo, kde je reálna šanca dosiahnuť to, čo chce celá spoločnosť najviac a to
splniť si svoje sny viac než mizivá. Práve preto je vo svete toľko zlodejov a mŕtvych.
Spravodlivých, pozitívne mysliacich a slušných ľudí je čoraz menej a práve preto sa zmenšuje
spravodlivosť a zvyšujú úplatky, ktoré si ľudia dávajú bez pozastavenia. O tom, ako sú
zmanipulované súťaže sa napísalo veľa a ľudia to už tak majú aj zafixované. Stále však nie sú
dostatočné opatrenia na ochranu pred takýmto zaobchádzaním s poctivými ľuďmi. Osobne som sa
stretla s nesprávnym zaobchádzaním skoro na každej súťaži, ktorej som sa zúčastnila. Rešpektujem,

že porota nie je vždy objektívna, ale aj tak som názoru, že by sa nemali dostávať vpred len ľudia,
ktorí to majú vybavené ale hlavne tí ktorí si to naozaj zaslúžia. Pretože aj to hovorí o úrovni na akej
sme sa ocitli.
Podvádzanie a klamanie je bežnou súčasťou života všetkých z nás. Sama nepoznám osobu,
ktorá by nevyskúšala túto činnosť aspoň raz. Dokonca aj tí najslušnejší z najslušnejších.
Spravodlivosť v tomto prípade je priznať sa a niesť následky. Faktom je, že nie vždy cítime potrebu
priznať sa, aj keď sme nie sme zlí ľudia. Ak klameme v prospech inej osoby, sme názoru, že pre ňu
robíme to najlepšie, neuvedomujeme si, že povedať pravdu je podstatnejšie než si vymyslieť sebelepšiu verziu. Preto by sme si mali uvedomiť, že pokoj na duši sa dá dosiahnuť len pravdou a
spravodlivosťou. Človek však nie je dokonalý tvor a teda nemôžeme očakávať, že jeho rozhodnutia
a činy budú vždy správne, ale pokúšať sa urobiť v každej situácii správne rozhodnutie a riadiť sa
svojou intuíciou veľmi pomáha.
Láska je veľkou súčasťou a mnohokrát prioritou našich životov. Nájsť spravodlivosť v láske
je pre mňa nemožné. Ak vezmem do úvahy, ako fungujú vzťahy vo vzdialenejších krajinách, kde je
žena považovaná len za tovar, muži dokážu mať viac manželiek, ženy dokážu mať viac manželov
alebo sú so svojim partnerom z čisto praktických dôvodov, ako dohody, peniaze alebo
nevzdelanosť, môžem považovať lásku na našom území ako v celku spravodlivú. Lenže ja ju tak
brať nechcem. Hoci každý máme nárok vziať si jedného človeka opačného pohlavia, nemyslím si,
že to je spravodlivé. Nerozumiem, prečo sa to nazýva vziať, keď vlastniť niekoho nie je v žiadnom
prípade správne, spravodlivé ani fér. Opačné pohlavie. Už od dávnych čias sa spoznávali pohlavia
navzájom aj medzi sebou a preto je tento zákaz pre mňa nepochopiteľný. Myslím si, žeby sme sa
mali všetci riadiť srdcom a nie tým čo je dané. Spravodlivá láska pre mňa predstavuje lásku, pri
ktorej nezáleží komu, ako alebo kde ju prejavujeme, iba to, že milujeme. Najpodstatnejšie pre mňa
aj tak je, aby to bola vlastná voľba. Aj keď nám bolesť, ktorú cítime pri neopätovanej láske,
podvode alebo nesprávnom zaobchádzaní pripadá neznesiteľná, mali by sme sa sústrediť na tie
oveľa horšie veci, ktoré sa vo svete dejú a snažiť sa nájsť znova lásku, vďaka čomu by sme v nej
našli spravodlivosť.
Možnosť života. To najdôležitejšie čo človek má je jeho život. To, ako je udelený nie je vždy
spravodlivé. Umiera toľko nevinných, mladých a dobrých ľudí, že je pre mňa až nepredstaviteľné,
že nad nami nie je vyššia moc. Akú bolesť prežívajú nevinní ľudia, aké choroby postihnú géniov aj
bežných smrteľníkov, aké utrpenie vládne na tomto svete. Nad tým všetkým musí byť niekto alebo
niečo, čo rozhoduje o spravodlivosti v tom, kto si zaslúži mať tento dar života. Práve preto
obdivujem ľudí, ktorí v sebe túto vieru v niečo vyššie nemajú. Ak by som sa na to pozerala z ich
pohľadu strata blízkych by mi pripadala omnoho nespravodlivejšia ako to zmierenie, ktoré viem
cítiť teraz.

Keď sa zameriam na to, kto rozhoduje o našich životoch bez nás na tomto svete a nie mimo
neho, tak som rozhodne názoru, že ľudia na vysokých pozíciách o nás rozhodujú viac, než by sme si
sami priznali a želali. Ľudia pri moci nemajú skoro žiadne zábrany. Nečudujem sa im, keďže
narábať s takou mocou nie je jednoduché a málokto vie neskĺznuť k jej zneužitiu. Napriek rôznym
právnym opatreniam je mnoho ľudí nepotrestaných za to, akými činmi sa snažia zabezpečiť seba a
svojich potomkov. Nevidím v tomto spravodlivosť v porovnaní s šikovnejšími, ktorí sa len
nenarodili do tých vyvolených rodín. Náš štát nemá budúcnosť v podporovaní zlodejov, klamárov a
dosadených ľudí, pretože práve to pre mňa predstavuje vrchol spoločenskej nespravodlivosti.
Stránka legálnosti môže byť odlišná od spravodlivosti. To čo bolo po mnohé roky legálne
ako apanáž, holokaust alebo otroctvo nebolo zďaleka správne. Bolo to výsledkom moci, ktorá
nebola v správnych rukách. Vzhľadom na stav v našom svete nemôžem s istotou povedať, že sme sa
poučili. Som názoru, že ak sa nájde niekto dostatočne silný, odvážny, istý svojimi myšlienkami a
dostane sa k moci, bude mať k blízko k zničeniu demokracie a spravodlivosti, ktorú budujeme roky.
Teroristické útoky sa dejú už dennodenne a tým zomierajú hlavne nevinný ľudia, pretože niekto sa
rozhodol urobiť všetko pre svoju vieru a náboženstvo. Krajiny s väčšou mocou ovládajú tie s
menším vplyvom a tým rozhodujú o životoch mnohých ľudí. Žiaden z týchto činov mi nepripadá
spravodlivý. Rozumiem, že potrebujeme mať pravidlá a aj niekoho kto ich určuje ale asi nikdy
nepochopím, ako môže byť ich výber tak zmanipulovaný a nespravodlivý.
Spravodlivosť pre mňa predstavuje dodanie potrebného všetkým. Neznamená to, dať
všetkým rovnakú váhu tej istej veci, keďže každý tvor je jedinečný. Každý si zaslúži isté množstvo,
ktoré mu má byť poskytnuté. Je nutné aby spravodlivosť vládla u všetkých a vo všetkom. Nie je
možné vyžadovať spravodlivosť len pre určitú skupinu. Preto si myslím, žeby sme nikdy nemali
zastávať neutrálny postoj. Neutrálnosť pomáha len a len mocnejšiemu a nikdy nie obeti, rovnako
ako ticho povzbudzuje silnejších. Chcieť byť spravodlivý a byť spravodlivý je pre mňa obrovskou
životnou výzvou a motiváciou. Pomôcť niekomu, aby sa svet stal spravodlivejším miestom pre
život je úloha, ktorou by sa podľa mojich predstáv mali riadiť všetky osoby. Mojou snahou je byť
spravodlivou, nemať predsudky a rozhodovať sa bez vplyvu ostatných na toľko, ako to je možné.
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