Astu samm ette

Rühm võib tahta pikemalt tegeleda selles harjutuses kujutatud isikute kohta levinud
stereotüüpidega. Sel juhul võite kasutada õppepaketi All Different – All Equal harjutust
„Euro-rail à la carte”, kus uuritakse, milliste inimestega osalejad kõige meelsamini ühes
vagunis sõidaksid ja kes oleksid kõige vastumeelsemad reisikaaslased.

Ideid tegutsemiseks
Töötage edasi arutelu käigus esile kerkinud ideedega. Uurige välja, kuidas teie koos
noortega saaksite vähemusrühmadega töötavaid organisatsioone aidata, ning viige need
mõtted ellu.
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Sa oled töötu üksikema.

Sa oled riigis võimul oleva erakonna noorteühenduse
esimees.

Sa oled kohaliku pangajuhi tütar. Sa õpid ülikoolis
majandust.

Sa oled Hiina sisserändaja poeg, kellel on edukas
kiirtoiduäri.

Sa oled araabia moslemitüdruk, kes elab koos sügavalt
usklike vanematega.

Sa oled USA suursaadiku tütar ja elad riigis, kus su isa
parajasti töötab.

Sa oled ajateenija.

Sa oled eduka impordi- ja ekspordiettevõtte omanik.

Sa oled puudega noormees, kes saab liikuda ainult
ratastoolis.

Sa oled pensionär, kes enne töötas jalatsivabrikus.

Sa oled 17-aastane mustlastüdruk, kellel on algkool
pooleli jäänud.

Sa oled noore heroiinisõltlasest kunstniku tüdruksõber.

Sa oled HIV-positiivne keskealine prostituut.

Sa oled 22-aastane lesbi.

Sa oled töötu ülikoolilõpetaja, kes otsib oma esimest
töökohta.

Sa oled Aafrikast pärit modell.

Sa oled 24-aastane pagulane Afganistanist.

Sa oled 27-aastane kodutu mees.

Sa oled Malist pärit illegaalne immigrant.

Sa oled kaugel mägikülas elava talupidaja 19-aastane
poeg.
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Olukorrad ja sündmused
Lugege järgmised olukorrakirjeldused valju häälega ette. Pärast iga lause lugemist andke osalejatele aega
sammu tegemiseks ja ringi vaatamiseks, et võrrelda oma asukohta teistega.

• Sa ei ole kunagi kokku puutunud tõsiste majanduslike raskustega.
• Sul on korralik kodu telefoni ja teleriga.
• Sinu emakeel, usk ja kultuur on igati respekteeritud selles ühiskonnas, kus sa elad.
• Sa tunned, et sinu arvamus olulistes ühiskondlikes küsimustes loeb ja sind kuulatakse.
• Inimesed küsivad sinult erinevates küsimustes nõu.
• Sa ei karda, et politsei sind peatab.
• Sa tead, kuhu pöörduda nõu ja abi saamiseks, kui peaksid seda vajama.
• Sind ei ole sinu päritolu tõttu kunagi diskrimineeritud.
• Sinu sotsiaalne kaitse ja tervisekindlustus vastab sinu vajadustele.
• Sa saad lubada endale kord aastas puhkusereisi.
• Sul on võimalus kutsuda sõpru koju õhtusöögile.
• Sul on huvitav elu ja sa suhtud tulevikku optimistlikult.
• Sa tead, et sul on võimalus õppida soovitud eriala ja sellel töötada.
• Sa ei karda, et sind võidakse tänaval või meedias ahistada või rünnata.
• Sa saad üleriiklikel ja kohalikel valimistel hääletada.
• Sa saad tähistada olulisi usupühasid koos sugulaste ja lähedaste sõpradega.
• Sa saad sõita välismaale seminarile.
• Sa saad käia vähemalt korra nädalas kinos või teatris.
• Sa ei karda oma laste tuleviku pärast.
• Sa saad lubada endale uusi riideid vähemalt korra iga kolme kuu järel.
• Sa võid armuda inimesse, kes sulle meeldib.
• Sa tunned, et sinu oskusi vajatakse ja austatakse selles ühiskonnas, kus sa elad.
• Sul on võimalus kasutada internetti.
• Sa ei karda kliimamuutuste tagajärgi.
• Sa saad tsensuuri kartmata lugeda kõiki internetilehekülgi.
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