Standberg Krisztián
Kiszolgáltatottság
Az esszé kiváló stílusban értekezik a napjainkban igen aktuális témáról, a migránsok
kiszolgáltatottságáról, ugyanakkor nézőpontja kiterjed a befogadó populáció
kiszolgáltatottság-érzésére is.
A média kettős arcát kiválóan mutatja be e problémakör kapcsán. „A sajtó fórumai attól
függően, hogy melyik politikai hatalmak pénzelik őket, egyértelműen fekete- fehér stílusban
kezelik ezt a témát, így befolyásolva az embereket. Az ábrázolt emberek vagy szörnyű
gonoszak és terroristák vagy kedves, barátságos, segítőkész idegenek. Aztán rájövünk, hogy
magunktól is átlátjuk azt a ködös falat, amit elénk halmoznak, bele tudjuk magunkat képzelni
helyzetükbe………. Fontos, hogy a műsorkészítő mit, hogyan emel ki, hangsúlyoz, de igen
fontos a kameraállás, a megvilágítás is. Ugyanarról az arcról lehet rokonszenves és
ellenszenves fényképet is készíteni. A kockázat nagy, mert a valóság és a fikció (kitalálás)
keveredik az emberek gondolkodásában.”
Okos megoldásnak tartom, hogy a sajtóban megjelent szövegeket értelmez annak érdekében,
hogy igazolja a fenti álláspontját.
A legfontosabb emberi elemi érzésként az emberek életében a szabadság érzését tekinti
központi problémának, amellett érvel, hogy valakit korlátozni vagy megfosztani ettől az
alapvető jogtól és érzéstől az ember kiszolgáltatottságához, megalázásához vezet, amely a
migráns-létet is jellemzi a jelenünkben zaljó folyamatok többségében. Erénye az esszének,
hogy tényeken alapulnak következtetései, s kijelöli a feladatokat:
„A feladatunk, hogy megvédjük azoknak az embertömegeknek az érdekeit, akik önhibájukon
kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy önmaguk nem képesek a változtatásra. A most élő
generációk hozzátesznek a történelem gyors haladásához, a globális uralmi rend ellen és a
kiszolgáltatott embertömegek érdekében lépnek fel.”1.o.
Ugyanakkor kijelenti, hogy: ”Európát nem látom egyöntetűen megfelelőnek arra, hogy
egymagában ezt a helyzetet kezelje. Nem tartom biztonságos és igazságos jövőképnek azokkal
az emberekkel szemben, akik elmenekültek családjaikkal otthonaikból egy olyan világba, ami
merőben más az általuk megismerttől.”5.
Van egy jó, de lényegében megvalósíthatatlan javaslata a megoldásra: olyan fejlett,
gazdagabb arab országokba integrálni a menekülteket, amely azonos nyelvű, vallású,
kultúrájú.

