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 Познати канадски рок музичар Нил Јанг позвао је на саосећање према људима који су
упали у зграду Конгреса САД, тврдећи да су изманипулисани да то учине.

  

Јанг је у поруци на својој интернет страници навео да саосећа са људима који су
изманипулисани и чија су уверења употребљена као политичко оружје, те да би и он сам
могао да буде међу њима.

  

  

„Волио бих да вести на интернету имају две стране приликом извештавања и да се обе
стране приказују на истим прогамима“, истакао је Јанг.

  

Музичар је скренуо пажњу да друштвене мреже, које су у рукама моћних, утицајних
људи, увећавају лажи и неистине, уништавају систем у који људи верују и „окрећу нас
једне против других“.
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Јанг је нагласио да људи међусобно нису непријатељи и да треба да „пронађу пут кући“.

  

Познато је да је Јанг критичар одлазећег председника САД Доналда Трампа, те да је
тужио америчког лидера због коришћења његових песама током политичких митинга.

  

Јанг је у најновијој поруци истакао да је Трамп издао народ, преувеличавао и изокретао
истину како би изазивао мржњу, пренио је „Гардијан“.

  

„Огорченост Демократске странке због побуњеника у Капитолу све је већа. Не треба
нам ова мржња! Потребни су нам разговор, решења и поштовање туђих уверења“,
нагласио је Јанг.

  

Према речима познатог музичара, проблеми су захваљујући друштвеним мрежама
претворени у психолошко оружје и користе се за сакупљање мржње ради подршке
једној или другој страни, те да је то „завештање које има Доналд Трамп“.

  

Јанг је критиковао и „двоструке аршине“ приликом разбијања протеста „Животи црнаца
су важни“ у Вашингтону прошле године и релативно блага реаговања полиције приликом
упада демонстраната у Капитол.

  

(Срна)
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