Kõik võrdsed – kõik erinevad

Üks võimalus rahvuskesksuse teema sissejuhatamiseks on rääkida osalejatele, et oma
tumeda naha ja kräsus juustega oleks Said väga hea näide enamiku eurooplaste jaoks
võõrapärasest või ebatavalisest välimusest. Samuti on oluline aidata osalejatel läbi arutelu
mõista, et kultuurilised erinevused ei muuda kedagi teistest paremaks või halvemaks. Tuleks
juhtida tähelepanu sellele, et teiste inimeste eelarvamustevaba hindamine on raske, sest
me peame „normiks” oma kultuurist tulenevat mõtteviisi. Iseenda rahvuskesksuse mõistmine on oluline samm, mis aitab seda näha ka teistes inimestes ning soodustab suhtlemist
teistest kultuuridest pärit inimestega.
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Planeerige harjutuse lõppu varuaega, et saaksite tõstatatud probleemide ja mõtete üle
vajadusel pikemalt arutleda. Näiteks võite analüüsida või arutleda selle üle, kuidas õpetatakse ajalugu ning kui palju (või kui vähe) me Euroopas tegelikult teiste kultuuride kohta
õpime.

Soovitusi jätkutegevusteks
Kui soovite jätkata inimõiguste universaalsuse teemaga, võite kasutada harjutust
„Pantomiim” (lk 94), milles osalejad peavad kasutama loovust ja näitlemisoskust.

Ideid tegutsemiseks
Otsige ajalehtedest või internetist erinevaid käsitlusi mõne teie riigis/kogukonnas aset
leidnud kaasaegse või ajaloolise sündmuse kohta ning võrrelge eri poolte/huvirühmade
ülevaateid sellest. Veebisait www.presseurop.eu on hea koht, kust leida eri riikide eri
ajalehtedes eri keeltes ilmunud uudiseid.
Teine hea allikas on iseseisvaid meediaorganisatsioone ja sadu ajakirjanikke ühendav
Indymedia, mis pakub rohujuuretasandilt lähtuvaid ja suurfirmadest sõltumatuid käsitlusi.
Selle mitmekeelne veebisait asub aadressil http://www.indymedia.org.
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Viktoriin „Kõik võrdsed – kõik erinevad”
a) Kust võiks pärineda järgmine tsitaat? Millisest raamatust või dokumendist?
„Kõik maailma inimesed – idast lääneni, põhjast lõunani – moodustavad ühe terviku; (nad) erinevad kolme peamise
omaduse poolest: käitumine, välimus ja keel.”
Valige üks järgmistest vastustest:
a) UNESCO deklaratsioon rassismi kohta, 1958

e) Said al-Andalusi, 1029 pKr

b) Herodotos, „Ajalugu”, 440 eKr

f) Marco Polo reisikirjad, 1300 pKr

c) India veedad, u 3000 eKr
g) Mitte ükski neist
d) Noortekampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed” raport, Euroopa Nõukogu, 1996
b) Millisest maailma riigist/piirkonnast on pärit järgmise tsitaadi autor?
„Polaaralade (Põhja-Euroopa) inimesed said kannatada päikesest eemaloleku tõttu. Õhk on seal külm ning taevas
pilvine. Selle tagajärjel on nende temperament loid ning käitumine rohmakas. Nii on nende kehad tohutu suureks
kujunenud, nahk valgeks muutunud ja juuksed longu vajunud. Nad on kaotanud läbinägelikkuse ja terase taju. Nende
üle said võimust harimatus ja laiskus ning nende seas valitseb võimetus ja rumalus.”
Valige üks järgmistest vastustest:
a) Hiina

b) Euroopa

c) India

d) Aafrika

e) Pärsia

f) Mitte ükski neist
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