Стриди в засада! Какви други опасности дебнат
олимпиадата в Токио?
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Защо говорим за това?
Олимпийските игри започват в петък. Дали всичко ще мине гладко?

Никак не им върви на Олимпийските игри в Токио.

Проблем първи: отлагане
Олимпиадата трябваше да се проведе през 2020 г. Та нали винаги се провежда на 4 години!
Така е от 124 години насам!
Да, но заради пандемията трябваше да се отложи. Ще се проведе тази година... но все пак
ще се казва "Олимпийски игри Токио 2020"! Нищо, че сега е 2021-а.

Проблем втори: протести
Много японци настояваха олимпиадата да се отмени изобщо или да се отложи още повече.
Прекалено опасно е, казваха те. Толкова хора на едно място, а ваксинациите в Япония
започнаха твърде късно. Пък и прекалено скъпо! Тези пари можеха да отидат за борба с
вируса.

Проблем трети: сексистки скандал
После пък президентът на комитета, който организира Олимпиадата в Япония, трябваше да
се откаже от поста си. Защо? Защото каза нещо недопустимо обидно и невярно. Каза, че в
комитета нямало много жени, защото "жените много говорели". Това се нарича "стереотип" да кажеш нещо за огромна група хора, все едно всеки от тях има едно и също качество, което
го отделя от другите. Това просто не е така! Особено проблемно е, когато стереотипът се
използва, за да лишиш някого от права.

Проблем четвърти: стридите!
Миналата седмица имаше огромен проблем със стридите! Те бяха превзели мястото, където
ще се провеждат състезанията по гребане и кану-каяк. Повличаха надолу шамандурите,
които трябваше да спират вълните да не пречат на състезателите. И това не били какви да е
черупчести животни, а стриди "магаки" - истински деликатес в Япония през зимата. За
съжаление нямало как да бъдат изядени. Нямало кога да се проверява дали са безопасни!
Много жалко, защото биха могли да струват десетки хиляди долари.

Пети и най-голям проблем
И все пак най-големият проблем си остава коронавирусът. 70 души, свързани с
Олимпиадата, са се оказали заразени. В началото на юли новият президент на японския
олимпийски комитет заяви, че игри ще има - дори при празни стадиони. Сега обаче в Япония
има много нови случаи на зараза и страната е в извънредно положение до 22-и август.
Отмяната на Олимпиадата пък ще струва скъпо на японците, които са вложили огромни
средства в нейната подготовка.

Стискаме палци Олимпиадата все пак да се състои. И, разбира се, любимите ни спортисти
да спечелят!
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