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E depois da Pandemia?

Já pensaste como será depois da pandemia? Ou como a sociedade
vai reagir e agir?
Neste pequeno e simbólico trabalho vamos explorar temas que se
enquadrem nos Direitos Humanos. Sabes quantos artigos tem a
Declaração Universal do Direitos Humanos? Esta Declaração é
constituída por 30 artigos que abordam temas como o Racismo,
Discriminação, Fraternidade, entre outros.
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Racismo
O racismo é um tema que deveria ser mais abordado, pois somos todos
iguais e temos todos os mesmos direitos. Depois da pandemia, várias
pessoas poderão ser alvo deste ato devido à sua origem, como pessoas
asiáticas, pois este vírus começou lá. E tu o que achas deste tema?

Falta de Bens
Hoje em dia, temos acesso a tudo mais facilmente. Como podes imaginar,
muita gente não tem condições económicas ou tem problemas de
transporte. Antes da pandemia estes problemas já existiam, mas com a
quarentena agravou-se, pois muita gente foi despedida, entrou em lay-off
ou passou a receber menos.
Só há esta
comida?
Sim…
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Desemprego

Devido à pandemia, o desemprego aumentou, levando ao aumento das
despesas, isto aconteceu tanto a nível pessoal como a nível das empresas.
Como as empresas não tinham quem lhes comprasse o material que
produziam, não tinham dinheiro suficiente para pagar as despesas e aos
trabalhadores, tendo de os despedir ou colocar em Lay-Off.
O que é o Lay-Off? Há pessoas que pensam que entrar em Lay-Off é igual a
ir para o desemprego, mas não. O Lay-Off é um regime que permite às
empresas reduzir o horário normal de trabalho ou suspender o contrato por
um tempo definido.
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Discriminação

O tema da discriminação encaixa-se no racismo, tendo ligações entre si. Se
compararmos o racismo depois da pandemia, este, como diz o nome, irá
discriminar as pessoas a nível da raça, enquanto na discriminação, poderão
ser discriminados pessoas que tenham tido o Covid-19 ou que tenham
familiares que enfrentaram esta doença. Não é correto discriminar, pois
somos todos iguais e temos os mesmos direitos. Discriminar levará a um
mundo não igual e injusto.

Fraternidade
O que é a fraternidade? Esta é uma palavra que não se ouve muito no dia a
dia, ou seja, ter amor e respeito ao próximo. Depois da pandemia, deverá
existir mais fraternidade entre todos nós, pois esta doença colocou o
mundo de pernas para o ar. Haverá receio de ajudar alguém que tenha tido
Covid-19, pois haverá o receio de apanhar esta doença. Mas temos que
lutar para que este receio acabe.
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