Uniste linna mošee

Väitluse reeglid
•
•
•
•
•
•

Võite reegleid muuta vastavalt rühma suurusele ja kasutatavale ajale.
Koosolekut juhatab linnapea, kellel on kõigis küsimustes lõplik otsustusõigus.
Kui soovid sõna, tõsta käsi ja küsi linnapealt luba.
Kommentaarid peaksid olema lühikesed, mitte üle kahe minuti.
Koosolek kestab 40 minutit ning lõpeb hääletusega, kas ehitada mošee või mitte.
Kõigil koosolekul osalejatel on õigus väitluses sõna saada ning lõpus hääletada.

Rollikaardid
Jaotusmaterjal
Uniste linna mošee (kõigile osalejatele)
Te elate maalilises Uniste linnas, kus on umbes 80 000 elanikku. Viimase 60 aastaga on linna elanikkond oluliselt
muutunud, kuna paljud noored inimesed tahavad kolida suurematesse linnadesse, kus on paremad töövõimalused,
ning ühtlasi on piirkonda saabunud suur hulk sisserändajate peresid, kellest paljud on pärit islamiriikidest. Mõned neist
on siin elanud juba kolm põlve, kuid paljud linnaelanikud suhtuvad neisse endiselt kahtlustavalt kui „uustulnukatesse”.
Nüüdseks moodustavad nad peaaegu 15% linna elanikkonnast.
Linnas tekitab hetkel lahkarvamusi kohalike moslemite soov ehitada linnale kuuluvale tühjale krundile mošee.
Kõnealune maa on hoonestamata ning volikogule on selle kohta juba aastaid kaebusi esitatud: see asub põhilise
ostutänava läheduses ning seal on sageli esinenud probleeme vandalismi ja narkootikumidega.
Kui nüüd üks rikas ärimees otsustas mošee ehitamiseks raha anda ja selle probleemi linnavolikogu eest kõrvaldada,
oli linnapea väga õnnelik. Volikogu oli hea meelega nõus maatükist loobuma ning katma 20% mošee ehituskuludest.
Koos ärimehe toetusega tähendas see, et puudu oli veel 10% ehituse hinnast ning selle raha pidi koguma moslemite
kogukond ise. Ehitus pidi algama sel nädalal, kuid volikogule on saadetud suur hulk kaebekirju kohalikelt elanikelt, kes
olid projektile vastu. Nende algatusel on küsimuse lahendamiseks kokku kutsutud kõigile huvitatud kodanikele avatud
koosolek. Koosolek algab 30 minuti pärast.

Rollikaart: Uniste linnapea
Sina oled koosoleku juhataja ning sinu ülesanne on koosoleku alguses osalejaid tervitada ning meenutada neile
väitluse reegleid. Koosoleku ajal peaksid andma igaühele võimaluse sõna saada ning ei tohiks lubada kellelgi liiga
pikalt rääkida. Sa oled väga mures, et juhtumi suhtes on kujunenud negatiivne avalik arvamus, ning sa tahaksid enne
koosoleku algust rääkida mõnede rühmade esindajatega, et veenda neid oma seisukohtades järele andma.

Rollikaart: linnavolikogu liige: Traditsionalistlik Erakond (üks või kaks inimest)
Sa esindad volikogus Traditsionalistlikku Erakonda ja oled kindlalt mošee ehitamise vastu. Sinu arvates pole õige,
et linna maad ja raha kasutatakse riigi ja linna traditsioonide suhtes võõra kultuskoha ehitamiseks. Sinu arvates on
sisserändajate peredele niigi vastu tuldud, kuna neil lubatakse siin elada, ning nad ei peaks suruma oma teistsugust
elustiili teistele peale riigis, kus nad on külalised. Samuti oled mures selle pärast, et mošeest võib saada terroristide
värbamise koht.
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Rollikaart: linnavolikogu liige: Populistlik Erakond (üks või kaks inimest)
Sa esindad linnavolikogus Populistlikku Erakonda. Kui mošee ehitamise küsimus esimest korda päevakorda tõusis, olid
sa selle poolt, kuna moslemite kogukond on linna majandust oluliselt kasvatanud ning sa ei taha neid eemale tõrjuda.
Kuid nüüd on linnaelanike kaebused sind muretsema pannud ning sa ei tahaks tekitada kogukonnas tarbetut konflikti.
Samuti oled sa mures oma koha säilitamise pärast järgmistel volikogu valimistel ning toetad hääletusel tõenäoliselt
sellist lahendust, mis näib tekitavat kõige vähem pahameelt.

Rollikaart: linnavolikogu liige: Mitmekesisuse Erakond (üks või kaks inimest)
Sa esindad linnavolikogus Mitmekesisuse Erakonda. Sinu arvates on maailma eri paigust saabunud inimeste suhteliselt suur osakaal muutnud Uniste kultuuri rikkamaks ja huvitavamaks ning sulle näib ebaõiglane, et linn ei ole sedavõrd
pikka aega võimaldanud neil oma usku viljeleda. Samuti näed, et tühjalt seisev maa põhjustab linnas sotsiaalseid
probleeme ning volikogul ei ole praegu raha, et ise sinna midagi ehitada.

Rollikaart: ühendus „Minevik ja Olevik” (kaks kuni neli inimest)
Sa kuulud ühte peamisesse mošeevastaste rühma. Selle ühenduse liikmed esindavad Uniste traditsionalistlikke (mitteislamiusulisi) elanikke ning sinu arvates on väga oluline säilitada linna, kus enamik teist on terve elu elanud, iseloomu
muutumatuna. Mošee asukohaks kavandatav krunt asub linna keskel ning mošee oleks peaaegu igast suunast hästi
nähtav. Lisaks varjaks mošee raekoja platsilt avaneva vaate linna peakirikule. Sulle näib, et alles hiljuti linna saabunud
kogukond hakkab sinu linna nägu täielikult ümber kujundama. Sa ei mõista, miks mujalt siia riiki elama saabunud inimesed ei võiks elada siin kehtivate reeglite järgi.

Rollikaart: inimõigusi kaitsev Uniste noorteühendus (kaks kuni neli inimest)
Ühendus on loodud Uniste noorte kõige suuremate probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks. Sinu arvates lahendab mošee ehitamine korraga kaks probleemi: moslemi kogukond saab endale kultuspaiga ning lahenevad pikalt
tühjana seisnud maaga seotud sotsiaalsed probleemid. Sa toetad mošee ehitamist, kuid oled mures selle pärast, et
mošee ehituseks raha eraldamise tõttu võib linnavolikogu tähelepanuta jätta mõned muud sotsiaalsed probleemid. Eriti
just linna noorsootöö eelarvet on viimase viie aasta jooksul pidevalt vähendatud ning see ei vasta enam kaugeltki linna
tegelikele vajadustele.

Rollikaart: Uniste linna moslemite ühendus (kaks kuni neli inimest)
Ühendus on juba aastaid taotlenud volikogult moslemite kogukonnale kultuspaiga ehitamist, kuid rahalistel põhjustel
on sellest alati keeldutud. Sinu arvates on ebaõiglane, et moslemite kogukonnal palutakse leida puuduolev 10% ehituskuludest, kuna suurem osa kogukonna liikmeid elab kitsikuses ning samal ajal on kristlaste käsutuses 11 erinevat
kultuspaika, mida külastab oluliselt vähem inimesi, kui oleks mošees käijaid. Sinu meelest ei ole sinu kogukonna
panust linna arengusse piisavalt tunnustatud, selle liikmeid diskrimineeritakse mitmel eri moel ning mošee ehitamisest
keeldumisega ei võimalda linnavolikogu moslemitel teostada ühte põhiõigust: õigust viljeleda oma usku.

Rollikaart: Uniste kodanikud
Uniste linna haaranud konflikt paneb sind muretsema ning aktiivse kodanikuna tahad sa linnavolikogu koosolekul
osaleda ja hääletada. Esialgu ei ole sa veel, kindel mille poolt hääletada: sa peaksid rääkima võimalikult paljude eri
rühmadega ning seejärel jõudma otsusele.
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