
Poskusimo sprejeti drugačnost 

 

Danes živimo v svetu, v katerem je drugačnost tabu, pa čeprav se veliko govori o njej. Nekateri 

so glede te teme odprti, drugi bolj zaprti in nekateri o tem sploh nočejo ali ne upajo govoriti. 

Sama mislim, da ta tema potrebuje več pozornosti, saj se z njo srečujemo vsak dan. 

Kaj pravzaprav danes sploh pomeni biti drugačen? Vsak gleda na svet s svojimi očmi, s svoje 

perspektive in »jemlje stvari oziroma ljudi z drugačno žlico«. Tako kot ima čisto vsak človek 

na svetu drugačne navade, lastnosti, ima prav tako vsak drugačen krog ljudi, ki ga obkrožajo. 

Dandanes je lahko drugačen tisti, ki se oblači v samo črno barvo, večja oblačila, posluša metal 

glasbo in ima posledično tudi drugačen stil. Tu se pojavijo ljudje, ki imajo omejen pogled na 

svet oz. so tako rečeno »ozkogledni« in mečejo vse ljudi v isti koš. Toda glasba, stil, lasje … 

zunanji stil ne definira človeka. Daleč od tega. Ljudje namreč menijo, da je ta oseba drugačna 

samo zaradi tako definirane normalnosti. 

Če nisi takšna oseba, kot moraš biti oz. si drugi želijo, da si, si drugačen. Drugačen na negativen 

način. Vse to zaradi normalnosti, saj če ne bi bilo normalnosti, ne bi bilo drugačnosti, če ne bi 

bilo drugačnosti pa ne bi bilo normalnosti. Kratko definicijo drugačnosti lahko povzamem 

takole: če se telesno ali psihično razlikuješ od tako imenovanih normalnih ljudi, si drugačen. 

Toda naša srca so tako omejena. Tako smo ozki pri pojmovanju drugačnosti. Toda, takšni smo 

ljudje! 

Vsi smo drugačni, še posebej navzven in po našem razmišljanju. Toda da lahko sodimo druge, 

moramo počistiti pred svojim pragom in sprejeti samega sebe. Nihče ni popoln. 

V današnjem svetu je normalno, da je punca zaljubljena v fanta in obratno, da ne bolehaš za 

kakšno kronično boleznijo, ki vpliva na tvoje vedenje in videz, da poslušaš mirno glasbo … 

Vse obratno je drugačno. Toda to ne pomeni, da je oseba, ki je istospolno usmerjena, slaba za 

našo družbo, da oseba, ki zaradi bolezni izgleda drugače, ni zmožna čutiti prijateljstva ali 

naklonjenosti, da je oseba, ki posluša metal, zločinec. 

Drugačnost je po mojem mnenju eden izmed najlepših in največjih darov na svetu. Kako 

čudovito se je zavedati, da niti dve osebi niti dve celici niti dve rastlini nista enaki. Vsi smo 

med seboj različni. 

Toda vsi ljudje ne sprejemajo drugačnih ljudi, npr. invalidov. Odrivajo jih na rob naše družbe. 

Nespametno bi bilo poudarjati razlike v zunanjosti, kajti narava nam je vsem skupna. 

Socialne skupine v naši družbi so tudi del naše drugačnosti. Revnejši ljudje oziroma ljudje z 

nižjim življenjskim standardom so odrinjeni na rob družbe, saj ne dosegajo kriterijev 

normalnosti po ozkoglednem mnenju nekaterih ljudi. Širina denarnice nam ne pove ničesar o 

karakterju te osebe. Marsikdo, ki ima vse, je lahko bolj zagrenjen, zloben, nevoščljiv kot nekdo 

manj premožen. Toda še vedno obstajajo izjeme. 

Danes je tudi zelo veliko govora o sprejemanju drugačne vere. Vera je  zelo napeta, resna tema, 

ki buri duhove. Ljudje težko sprejmejo muslimane, saj so precej drugačni od nas. Družba 

potiska ljudi na rob, da izlijejo ali skrijejo svojo unikatnost. Unikatnost pa je tista, ki je 

privlačna in ne dejstvo, da smo vsi enaki. Saj ko sprejmemo različnost, ne izgubimo sebe, nas 

ni nič manj, temveč dobimo v dar drugega. Spoštovati moramo ljudi ne glede na razlike med 

nami, saj spoštovanje gradi mostove med ljudmi. Mi pa verjetno zaradi strahu kaj bodo drugi 

rekli, zaviramo gradnjo takšnih mostov. Toda niso razlike tiste, ki nas ločujejo, ampak naša 



nesposobnost prepoznati in sprejeti te razlike, ki so tako edinstvene. Najbolj drugačen in 

poseben dragulj je najbolj dragocen. Tako je lahko najbolj drugačen človek največji dar nam. 

Sprejemanju in spoštovanju drugih moramo nameniti več časa, pozornosti in potrpežljivosti. 

Brez sprejemanja drugih ne bomo prišli nikamor. Zakaj bi se gledali grdo? Ko bi se lahko vsi 

spoštovali. Ljudje smo različni, ne pravijo zastonj: »Sto ludi, sto čudi!«  

Širimo zato naprej to pozitivno energijo in razširimo pogled še drugim ljudem. Pogovarjajmo 

se o tej temi, saj ima vsak drugačno mnenje, ideje… Začelo se bo z majhno skupino ljudi, ki 

bo širila to pozitivno energijo. Toda nekje se mora začeti. Zato nagovarjam vse, da naj bodo 

sprememba v svetu, ki si jo želijo videti. Življenje je namreč enostavno, mi smo tisti, ki si ga 

otežujemo. Samo če si bomo dovolili in upali spremeniti življenjski slog in naše razmišljanje, 

bomo doživeli spremembe, ki bodo vodile do novih, boljših rezultatov. Ni nemogoče, vzelo bo 

mogoče samo več časa. Biti drugačen namreč pomeni, da se ne bojiš biti to, KAR SI! 

 

 

 
 


