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                 Drugi człowiek - przyjaciel czy źródło zagrożenia? 
Niestety w trakcie pandemii niektórzy ludzie stracili rozsądek i kierują się stereotypami, że największym zagrożeniem są ludzie zza granicy, a najczęściej Japończycy, Wietnamczycy, Chińczycy i Koreańczycy. Chciałabym na kilku przykładach pokazać, że drugi człowiek nie jest zagrożeniem.
       Prawda jest taka, że kraje azjatyckie poradziły sobie lepiej z koronawirusem niż Polska. W Polsce zdarzały się przypadki, że wyrzucano obcokrajowców ze sklepów, wyzywano na ulicach, opluwano ich, a w najgorszych przypadkach zdarzały się pobicia. W Warszawie ekspedientki wyprosiły dwie Indonezyjki, tłumacząc się, że boją się Covid-19. Przypadek z Łukowa - Wietnamka została zaatakowana przez nastolatków, rzucali w nią wyzwiskami. Dwóch mężczyzn z Sosnowca otoczyło Chinkę, krzycząc: ''Koronawirus''. Kobietę z Chin w Poznaniu zaczepiło trzech nastolatków na rowerach, jeździli wokół niej, wyzywali ją i udawali, że kaszlą. Następnie na ulicy opluł ją mężczyzna. Najbardziej drastycznym przypadkiem jest oplucie i dotkliwe pobicie chińskiego kucharza z Wrocławia. Następny przypadek to ten, gdy kobieta o chińskich korzeniach chodząca przez pięć lat do tej samej pracy, na samym początku pandemii zostaje odrzucona, każdy zaczynał ją omijać w pracy, windzie, restauracjach, sklepach czy w tramwaju. Dużo jest też przypadków, gdy w komunikacji miejskiej jedzie Azjata lub ktoś z korzeniami azjatyckimi, nagle każdy zaczyna się odsuwać, pojawiaja się dziwne spojrzenia, niemiłe komentarze i wysiadanie z autobusu.
       Nie wiem, z czego to wynika, że ludzie są tak nietolerancyjni, i co kieruje ich zachowaniem: czy to strach przed koronawirusem, czy pretekst, żeby się na kimś wyżyć. Moim zdaniem drugi człowiek nie jest zagrożeniem, gdy zachowuje odpowiednie obostrzenia. Niektórzy wyżywają się na kimś, ponieważ np. pochodzi z kraju, gdzie odkryto pierwsze przypadki Covid-19, a tak naprawdę nie był tam przez wiele lat. Myślę, że drugi człowiek nie jest zagrożeniem dla nas. Osobiście jestem bardzo tolerancyjna i nie przeszkadzają mi ludzie o innym kolorze skóry, bo nie mają wpływu na przenoszenie się koronawirusa.  




