Politická korektnost škodí nejen západní civilizaci
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Když se rozum dostane do střetu s city, lidé často poslechnou city. Tato myšlenka, na níž je z velké části postavena ideologie politické korektnosti, se jako refrén line knihou britského novináře Anthonyho Browneho Úprk rozumu. V ní si konzervativní politický komentátor dal za cíl dekonstruovat sklon většiny současných politických reprezentací hlásat především politicky nekonfliktní a populistické myšlenky bez ohledu na to, zda jsou fakticky správné, či nikoli. 
Bravurní pamflet proti politice, či spíše ideologii politické korektnosti vychází z britských reálií posledních deseti let. Browne velmi přesvědčivě dokládá, že korektní ideologie může mít negativní účinky nejen na společnost jako celek, ale i na skupiny, jimž se původně snažila pomoci (ženy, přistěhovalci). Nikdo nepochybuje, že by ženy měly za stejnou práci dostat stejný plat jako muži. Nikdo nesmí nikoho diskriminovat podle rasy, věku, pohlaví. Tyto bitvy jsou však již dobojovány a případné odchylky řeší soudy. Browne poukazuje, že se z kdysi prospěšné myšlenky stala nebezpečná ideologie, již přirovnává k jakékoliv totalitě. Při čtení jeho knihy se pak na mysl nejednou dostává slavný román George Orwella 1984. Skoro to totiž vypadá, že v jím vykresleném světě dávno žijeme, sami jsme to chtěli a tleskáme důslednosti, s jakou jsme manipulováni.
Stěžejní část knihy se věnuje logice politické korektnosti. Právě zde Browne vystihuje klíčový problém všech, kdo tuto ideologii zastávají: nesnesou diskuzi, kritiku a zesměšnění. Jejich myšlenky jsou a priori správné, každý, kdo je zpochybňuje, je označen za vyvrhela, extremistu, zkrátka za člověka, s nímž se nediskutuje. Právě diskuze je však základním elementem demokracie. 
Logika politicky korektních lidí vychází z marxistického ideálu vzít moc silným (utlačovatelům) a dát ji slabým (obětem). Bez ohledu na smysluplnost. Politická korektnost jasně kastuje lidi jako jakákoli jiná ideologie: takzvané oběti jsou správné, hodné, Amerika, západ, kapitalismus jsou zlí. Nadměrné užívání nelogické politické korektnosti státem však narušuje normalitu společnosti a v ní začnou sílit skutečně extremistické tendence. To právě nyní prožívá Západ, Nizozemsko čelí vnitřnímu rozkladu, v České republice nikdo nechápe růst popularity radikálů. Stačí přečíst Úprk rozumu a leccos dostane smysl. Nejde o to, jestli myšlenky Browneho knihy jsou nezpochybnitelné pravdy. Podstatná je skutečnost, že jde o jednu stranu dialogu, jehož neexistence je pro celosvětovou společnost nadmíru nebezpečná. 



