Де ви стоїте?

Варіації
Складіть інші твердження або попросіть учасників групи скласти їх власні твердження.

Пропозиції щодо виконання подальших дій
Організуйте формальні дебати стосовно одного з питань, попросіть учасників підготувати
свої аргументи заздалегідь, а потім проголосуйте в кінці дебатів. Можете запросити інших
до участі в дебатах.
Знання прав людини — важливе, але бути активним громадянином — це також
важливо, якщо потрібно захищати права. Можете провести заняття «Виборча кампанія»,
див. стор. 98. Вона стосується питання схиляння інших до вашої думки.
При розмові про права людини важливо обирати слова і розуміти їх вплив. Наприклад,
треба подумати, яке слово використовувати «гей» або «гомосексуаліст», або «люди
з обмеженими можливостями», «інваліди» або «люди з фізичними обмеженнями».
Група може обговорити питання промови і політкоректності на занятті «Біле майбутнє» в
освітньому блоці «Всі різні — всі рівні» (All Diﬀerent — All Equal Education Pack).

Ідеї для вправ
Зв’яжіться із місцевою організацією, яка займається правами людини або соціальним
добробутом, і з’ясуйте, чим ви можете їм допомогти.

Подальша інформація
Глава 4 посібника містить базову інформацію про різні покоління прав, включаючи вступ
до прав «третього покоління».
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Перелік тверджень
• Важливіше мати дім, їжу і предмети першої необхідності, ніж говорити те, що хочеться.
• Люди мають обов’язок працювати, а не право.
• Головною відповідальністю будь-якого уряду є переконнання щодо того, що всі громадяни мають достатньо
продуктів харчування.
• Право на «відпочинок і дозвілля» — це розкіш, яка доступна виключно багатим.
• Це не завдання уряду перейматися стосовно того, що люди не голодують — люди самі повинні думати про це!
• Спосіб, який ми використовуємо для поводження із нашими працівниками, не є справою міжнародної
спільноти.
• Бідні країни повинні, в першу чергу, піклуватися про забезпечення основних стандартів життя, а не піклуватися
про цивільно-політичні права своїх громадян.
• Економічна нерівність є порушенням базових прав.
• Соціально-економічні права є ідеальними для майбутнього, але світ не готовий гарантувати їх сьогодні.
• Якщо права неможливо гарантувати, то немає сенсу їх мати.
• Деякі права важливіші за інші.
• Деякі люди мають від природи більше прав, ніж інші.
• Деякі люди є безхатченками, тому що їм це подобається.
• Багатії щасливіші за бідняків.
• Неможливо викоренити повністю бідність.
• Ми не народжуємося з правами; ми здобуваємо їх.
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