Üks minut

Jaotusmaterjal
Väideteleht
Sport ja üldised inimõigused
Kas Emmanuel Adebayor on sobiv inimene ÜRO aidsivastase võitluse programmi (UNAIDS) hea tahte saadikuks?
Sport ja üldised inimõigused
Rahvusvahelisel tasandil võistlevad sportlased peavad kokku leppima ühised käitumisreeglid. Kui keegi reegleid rikub,
näiteks kasutab spordivõistlust poliitilise avalduse tegemiseks, saab ta karistada. Kas see piirab isiku sõnavabadust?
Sport ja üldised inimõigused
Politseil on õigus takistada potentsiaalselt probleemsete jalgpallifanaatikute reisimist teistes riikides peetavatele mängudele. Kas selline liikumis- ja ühinemisvabaduse piiramine on õigustatud?
Sport ja üldised inimõigused
Kas arvate, et olümpiamängude korraldajariikide valimisel tuleks arvestada riikide tegevust inimõiguste tagamisel?
Sport ja lapsed
Mida ütleksite auahnetele vanematele ja treeneritele, kes sunnivad lapsi lõputult treenima? Kellel peaks olema õigus
otsustada noore inimese tervise ja tema vaba aja veetmise valikute üle?
Sport ning kodakondsus ja osalus
Paljud inimesed on sündinud ühes riigis, kuid kolivad siis mujale ja saavad teise riigi kodakondsuse. Sellegipoolest
toetavad nad endiselt oma sünniriigi, mitte oma uue kodumaa rahvuskoondist. Kas hea kodanik peaks alati toetama
oma praeguse kodumaa rahvuskoondist?
Sport ja kultuur
Kultuuri võib kirjeldada kui teatud asutusele, organisatsioonile või inimrühmale omaste ühiste hoiakute, väärtushinnangute, eesmärkide ja käitumistavade kogumit. Kas jalgpallikultuur on samuti kultuur?
Sport ja demokraatia
Kas teie arvates kasutavad meie riigi poliitikud sporti või spordivõistlusi selleks, et juhtida inimeste tähelepanu kõrvale
poliitilistelt ja majanduslikelt probleemidelt?
Puuded ja puudehalvustamine
Kuivõrd aitab paraolümpia murda puudega inimeste suhtes valitsevaid eelarvamusi?
Sport ning diskrimineerimine ja sallimatus
Kas sportlaste soo kontrollimine on vajalik ausa võistluse tagamiseks või rikuks see liiga tugevalt õigust inimväärikusele
ja eraelu puutumatusele?
Sport ja keskkond
Golfiradasid on sageli kritiseeritud selles, et need on inim- ja keskkonnavaenulikud, kuna tihti on need rajatud maale,
mida kohalikud elanikud kasutasid varem põllumajanduseks ja metsakasvatuseks. Samuti läheb nende hooldamiseks
vaja palju vett, herbitsiide ja pestitsiide. Kas see tähendab, et golf on inimõigustega seotud probleem?
Sport ja sotsiaalne sugu
Mõned kriitikud on väitnud, et naiste vähesus tipptreenerite ja spordijuhtide seas on tingitud naiste diskrimineerimisest.
Kas oled nõus? Kui jah, siis mida saaks selle vastu ette võtta?
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Sport ja globaliseerumine
Spordijalatsite ja muu spordivarustuse tootmiseks kasutatakse tihti Ida-Euroopa ja Kaug-Ida odavat tööjõudu. Töölised
ise on huvitatud oma töö säilimisest ning ei soovi nende toodete boikoteerimist. Mida saame meie kui tarbijad ära teha
selleks, et mitte kaasa aidata tööliste ekspluateerimisele?
Sport ja tervis
Mida saaksime kohalikul tasandil ära teha, et võidelda spordis dopingu kasutamise vastu?
Sport ja meedia
Kas teie arvates on õige anda mõne olulise spordisündmuse kajastamise ainuõigus teatud kindlale telejaamale?
Sport ja ränne
Väidetavalt on sport üks olulisemaid ja kiiremaid mooduseid, kuidas immigrandid saavad uude ühiskonda lõimuda. Kas
oled nõus? Miks? Kui ei, siis miks mitte?
Sport ning rahu ja vägivald
Kuivõrd soodustab võistlussport inimestevahelist koostööd ja mõistmist ning kuivõrd süvendab see natsionalismi ja
ksenofoobiat?
Sport ja vaesus
Paljudes riikides on sport, eriti jalgpall, inimeste jaoks võimalus pääseda vaesusest. Kas vaesed riigid peaksid seetõttu
pöörama rohkem tähelepanu jalgpalli arendamisele?
Sport ja vaesus
Suurem osa Euroopas mängivaid jalgpallureid saab oma töö eest väga suurt palka. Kas see on põhjendatud ja õiglane?
Sport ning religioon ja usk
Paljude spordiklubide mängud toimuvad nädalavahetustel. Kas sellega diskrimineeritakse inimesi, kes tahaksid oma
usukombeid järgides laupäeval või pühapäeval mitte töötada?
Puuded ja puudehalvustamine
Kuivõrd aitab paraolümpia murda puudega inimeste suhtes valitsevaid eelarvamusi?
Sport ja mälestamine
Berliini olümpiastaadioni ehitamine 1936. aasta olümpiamängudeks oli Hitleri edevusprojekt, mida natsid kasutasid propaganda tegemiseks. Seetõttu on see ehitis paljude inimeste jaoks fašismi sümbol. Nüüd on see renoveeritud, kuigi mõnede
arvates oleks tulnud see lammutada ja teiste meelest lasta aeglaselt laguneda nagu Rooma Colosseumil. Mida teie
arvates oleks tulnud selle hoonega teha?
Sport ning sõda ja terrorism
„Tõelisel spordil pole midagi pistmist ausa mänguga. See on täis viha, kadedust, uhkeldamist, reeglite eiramist ning
sadistlikku naudingut vägivalla nägemisest, teisisõnu on see sõda ilma tulistamiseta.” George Orwell, 1945. Kas oled nõus?
Sport ja tööelu
Kas oled nõus, et profisportlastel peaksid olema teiste töötajatega sarnased õigused ja kohustused, näiteks tööaeg,
maksude maksmine ja õigus ametiühinguid moodustada?
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