Zbytočné SNV MS alebo jeho nekompetentní pracovníci?
Do dnešného dňa som ešte ani raz nečítala dobre odborne napísané vyhlásenia,
stanoviská a články uverejnené na webovej stránke SNN pracovníkov Strediska
národnostných vzťahov (SNV) MS. Posledným takýmto článkom na webe SNN je článok p.
Vyšnej Princípy správania sa subkultúr. Takú znôšku nesprávnych laických argumentov som
už dávno nečítala. Je pre mňa zarážajúce, že pracovníčka SNV MS neovláda, ale používa,
termíny ako subkultúra, národnostné menšiny, LGBTI. Tieto tri uvedené pomenovania
podľa nej akoby navzájom vzťahovo súviseli a v článku ich porovnáva.
V článku SNN píše o maďarskej národnostnej menšine, ktorú porovnáva s LBGTI. Ak
ich chceme porovnávať, tak si najprv musíme vyjasniť, čo znamenajú. Wikipédia uvádza, že
národnostná menšina alebo národná menšina či národnosť je spoločenstvo ľudí rovnakého národa
(resp. v prípade etnickej menšiny spoločenstvo ľudí tvoriace aspoň rovnaké etnikum) obývajúce
určitú časť územia štátu bez toho, aby boli štátotvorným subjektom. Na zachovanie ich národnej
identity im medzinárodné právo (a vo väčšine krajín aj vnútroštátne právo) priznáva právo na
organizáciu vlastnej národnej kultúry, používanie materinského jazyka a vzdelávanie v tomto jazyku .
LGBT je pôvodne anglická skratka, ktorá primárne znamená "lesbický, gay, bisexuálny a transrodový".
Páry rovnakého pohlavia začali vystupovať razantnejšie za svoje požiadavky hlavne teraz v treťom
tisícročí . Musím konštatovať, že majú úplne iné záujmy ako maďarská národnostná menšina, ktorá
svoje ciele na tzv. samosprávu požadovala rôznymi formami už od roku 1990. V článku p. Vyšnej páry
rovnakého pohlavia a maďarskej národnostnej menšiny majú vraj veľa spoločného a tvrdí, že tvoria
subkultúru. Podľa nej je subkultúra spoločenstvo ľudí, ktoré sa stotožňuje s princípmi hodnôt,
noriem, jazyka a symbolov odlišných od majoritnej spoločnosti, ktorej je súčasťou. Kde na takéto
tvrdenie prišla? V Slovníku cudzích slov vyd. r. 2008 sa píše: subkultúra je kultúra etnicky, sociálne,
generačne záujmovo a i. vymedzenej menšiny, napr. pouličná či černošská. Wikipédia uvádza, že
subkultúra je súbor kultúrnych prvkov typických pre menej kultúrne vyhranené sociálne skupiny
alebo spoločenstvá, odlišujúce sa od dominantnej (oficiálnej, hlavnej) kultúry.
Porovnávať geyov a lesby s maďarskou národnostnou menšinou a tvrdiť, že majú spoločné
požiadavky na život, sa mi zdá cynické až smiešne. Odporučila by som p. Vyšnej, nech si naštuduje
problematiku maďarskej národnostnej menšiny, gayov a lesieb a zistí, že sa mýli. Pracovníci SNV MS
nemajú dôkladné vedomosti, informácie a chcú riešiť vzťahy majority a národnostných menšín. Pre
Slovákov na juhu nič neurobili, len organizujú okrúhle stoly, píšu nekvalitné a zle formulované články
a vyhlásenia. Pýtam sa, potrebujeme SNV MS s takýmito odbornými pracovníkmi ?
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