JAV jaunimas prieš popkultūrą
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San Franciske, deklaruodami „atvirkštinį pasipriešinimą“, neseniai buvo susirinkę daugiau
nei 25 tūkstančiai jaunuolių. Jie protestavo prieš vadinamąjį „aiškų terorizmą“, propaguojamą
amoralios kultūros. „Mes esame pervargę nuo popkultūros, teigiančios, jog madinga miegoti su kuo
papuola, rengtis kaip valkatoms, svaigintis narkotikais, alkoholiu ir elgtis blogai,- sakė 18 metų
Amanda Hugli iš Oreindžo Kalifornijoje.- Gyvenimas nėra MTV, o jei mes ir toliau gyvensime taip,
kaip matome pasipiktinimą keliančiuose klipuose, mūsų karta pasmerkta“. Mitingui, pavadintam
„Kovos šūkis už mūsų kartą", vadovavo Ronas Lusis, „Teen Mania“ (jaunimo organizacijos, kuri
yra viena didžiausių visoje šalyje) įkūrėjas.
„Kovos šūkio" organizatoriai atkreipė dėmesį į Tėvų televizijos tarybos tyrimo duomenis,
pasak kurių, 73 proc. 12-19 metų berniukų ir 78 proc. mergaičių žiūri MTV,- kanalą, kuris skatina
narkotikų ir alkoholio vartojimą, paleistuvavimą ir agresyvų elgesį. Kabelinių televizijų tinklas
transliuoja apie devynias erotines scenas ir daugiau nei aštuonias nešvankybes per valandą. Taip pat
įspėjanti yra „Saugios šeimos žiniasklaidos“ ataskaita: 80 proc. 15-17 metų jaunuolių tapo
pornografijos aukomis; „Heritage Foundation“ ataskaitoje teigiama, kad kiekvieną dieną 8000
paauglių suserga lytiškai plintančiomis ligomis.
„Tai aiškus terorizmas ir paaugliams jau tikrai pakanka,- sako R.Lusis.- Žiniasklaida ir
mažmenininkai platina šias nesąmones dėl pinigų ir polemikos, o kenčia vaikai“. Į „Kovos šūkį"
San Franciske paaugliai susirinko pasiklausyti krikščioniškų pasisakymų ir muzikos grupių,
skatinančių juos atsilaikyti prieš neigiamos įtakos bangą, grasinančią praryti jų kartą. R.Lusis metė
iššūkį pastoriams, kad jaunimo grupės pagausėtų dvigubai.
Minia už dorybes kovojančio jaunimo nebuvo taip mielai sutikta mieste, kuris 2004-aisiais
užtikrino santuokos liudijimus homoseksualioms poroms. „Jie triukšmingi, įžeidžiantys, šlykštūs ir
turėtų dingti iš San Francisko",- taip apie paauglius atsiliepė Kalifornijos asamblėjos narys,
kalbėdamas mitingo priešininkų susirinkime. Pasak San Francisko metraščio, miesto vadovai ėmėsi
oficialių veiksmų prieš šį jaunimo susibūrimą, išleisdami rezoliuciją, smerkiančią „provokacinį
veiksmą“: smerkiama prieš gėjus ir pasirinkimo laisvės varžymą pasisakanti organizacija, kurios
tikslas – neva „neigiamai paveikti Amerikos tolerantiškiausio ir progresyviausio miesto politiką“.
Dar du „Kovos šūkio" mitingai įvyko Detroite ir Filadelfijoje.
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