Kus on sinu seisukoht?

Variandid

OLULINE KUUPÄEV

Koostage jaotusmaterjalile lisaks uusi väiteid või paluge rühma liikmetel ise väiteid välja
mõelda.

5. detsember
Rahvusvaheline
vabatahtlike päev

Soovitusi jätkutegevusteks
Korraldage mõnel käsitletud teemal ametlik väitlus, paludes osalejatel oma argumendid
varem ette valmistada ning pannes küsimuse väitluse lõpus hääletusele. Võite avada selle
ürituse ka teistele noortele või kõigile huvilistele.
Teadmised inimõigustest on olulised, kuid õiguste tagamiseks on vaja olla ka aktiivne
kodanik. Võite proovida harjutust „Valimiskampaania” (lk 164). Selles käsitletakse küsimust,
kuidas veenda inimesi sinu arvamuse õigsuses.
Inimõigustest rääkides on oluline arvestada, milliseid sõnu te kasutate ja kuidas need
võivad mõjuda. Näiteks peaksite kaaluma, kas öelda „gei” või „homoseksuaal”, kas kasutada terminit „puudega inimesed”, „vaegurid” vms. Rühm võib soovida arutada avameelse
kõne ja poliitilise korrektsusega seotud probleeme õppepaketi All Different – All Equal
harjutuses „White future” (Valge tulevik).

Ideid tegutsemiseks
Võtke ühendust kohaliku organisatsiooniga, mis töötab inimõiguste ja sotsiaalhoolekande
valdkonnas, ning küsige, kuidas te saaksite aidata.

Lisateave
Käsiraamatu 4. peatükk sisaldab taustateavet õiguste eri põlvkondade kohta, sealhulgas
sissejuhatust kolmanda põlvkonna õigustesse.
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Eluase ja toit ning põhivajaduste rahuldamine on olulisemad kui võimalus vabalt oma mõtteid avaldada.
Töötamine on inimeste kohus, mitte õigus.
Iga valitsuse esmane kohus on tagada, et kõigil kodanikel oleks piisavalt süüa.
Õigus puhkusele ja vabale ajale on luksus, mida saavad endale lubada ainult rikkad.
Mitte valitsus, vaid inimesed ise peavad hoolitsema selle eest, et nad ei nälgiks.
See, kuidas me oma töötajaid kohtleme, ei ole teiste riikide asi.
Vaesed riigid peaksid tegelema eelkõige kõigile rahuldava elatustaseme tagamisega, enne kui muretseda
kodaniku- ja poliitiliste õiguste pärast.
Äärmuslik majanduslik ebavõrdsus rikub inimeste põhiõigusi.
Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused väljendavad tulevikuideaali, kuid maailm ei ole veel valmis nende tagamiseks.
Kui õigusi ei ole võimalik tagada, pole neil mingit mõtet.
Mõned õigused on olulisemad kui teised.
Mõnedele inimestele on kaasa antud rohkem õigusi kui teistele.
Mõned inimesed on kodutud, sest nad ise tahavad seda.
Rikkad on õnnelikumad kui vaesed.
Vaesust ei ole võimalik täielikult kaotada.
Õigused ei ole meile kaasa sündinud, vaid need antakse meile.
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