Svět bez soukromí
Jaký by byl svět bez soukromí? To si ani neumím představit!
Dovedete si představit, že bychom neměli žádné soukromí a všichni by o nás
všechno věděli? Mně by se to tedy nelíbilo, já sama si píšu deník a neumím si
představit, že by byl najednou zveřejněný a každý by si v něm mohl číst. Nejspíš
bych byla všem pro smích, stejně jako mnoho dalších lidí. Vezměte si třeba takové
celebrity. Ty takový svět bez soukromí mají a zůstává jim to nejintimnější soukromí.
Denně na ně číhají fotografové a reportéři, jen aby měli nějakou skvělou fotku do
novin. Ale jaké by to bylo, kdyby se situace obrátila? Kdyby si nějaká slavná tvář
počíhala na nějakého fotografa a pěkně ho vyfotila? Jak říkám, svět bez soukromí by
byl podle mě peklo a já bych v něm žít nechtěla. Nechci, aby mi někdy někdo vzal
ten můj kousek mého deníkového světa, kde můžu být otevřená a upřímná. Ale zase
by to mělo tu výhodu, že bychom se dozvěděli, co se děje v politice. Věděli bychom,
který politik s kterým politikem, kde byli a co dělali. To by zase nebylo tak špatné,
měli bychom lepší přehled. Shrnula bych to tak, že svět bez soukromí by měl svá pro
a proti. Denně by se na trhu objevovala čerstvá vydání deníků různých lidí a v
novinách a časopisech by zase bylo plno novinových článků o celebritách, politicích
a mnoho dalších. Sousedky by se ještě víc pomlouvaly, protože by se dozvěděly, že
někdy ta jedna pomlouvala tu druhou za zády.
Vše by mělo zůstat tak, jak je. Nic bych neměnila. Každý z nás má právo na
soukromí, ať je herečka, zedník, truhlář nebo žák jako já. Kdybychom všichni znali
tajemství toho druhého, byli bychom věčně rozhádaní, protože bychom se třeba
dozvěděli něco, co by se nám nelíbilo. Svět by měl ohledně soukromí zůstat tak, jak
je. Já bych ho neměnila.

