Мечеть у Сліпвілі

Правила дебатів
Можливо, у вас виникне бажання змінити ці правила відповідно до чисельності вашої групи та доступного часу.
• Засідання очолюється мером, його/її рішення є вирішальним.
• Якщо ви бажаєте виступити, необхідно підняти руку та запитати дозволу в мера.
• Коментарі мають бути короткі, не більше 2 хв.
• Засідання завершується через 40 хв голосуванням щодо будівництва мечеті чи її заборони.
• Будь-хто з присутніх на засіданні має право висловити свою думку та проголосувати в кінці.

Матеріал для розповсюдження
Рольові картки

Мечеть у Сліпвілі (для всіх учасників)
Ви живете в мальовничому містечку Сліпвіль з населенням біля 80 000 людей. За останні 60 років кількість населення
радикально змінилась, частково через те, що молоде покоління старається виїхати у великі міста, так як можливість
працевлаштування там є набагато більшою, але також і через приїзд великої кількості сімей іммігрантів, переважно
з мусульманських країн. Деякі з цих сімей проживають тут вже 3 покоління, але і досі багато мешканців до них
відносяться, як до «новоприбувших». Зараз вони складають біля 15% населення міста.
Питання, що розділяє місто, є бажання мусульман Сліпвіля збудувати мечеть на муніципальній землі. Земельна
ділянка була незабудована і стала причиною надходження великої кількості скарг до міської ради протягом років:
воно знаходиться біля головної торгівельної вулиці міста і це район, де вандалізм та наркоманія були завжди
головною проблемою.
І коли багатий бізнесмен запропонував вирішити це питання, мер подумав, що його щасливий день настав!
Міська рада охоче погодилась виділити земельну ділянку та оплатити 20% від ціни будівництва мечеті. Залишок
в 10% від будівництва мечеті, які бізнесмен не зміг покрити, покладається мусульманську громаду. Будівництво
мало розпочатись цього тижня... але міська рада потонула в скаргах розлючених мешканців, які протестували проти
будівництва мечеті. Були скликані надзвичайні збори щодо вирішення цієї проблеми, на які запрошені всі. Засідання
триватиме 30 хв.

Рольова картка: мер Сліпвіля
Ви виконуватиме роль Голови Зборів, як тільки почнеться засідання привітайте учасників та нагадайте їм правила
дебатів. Під час засідання старайтесь надати слово кожному, та нікому не дозволяйте говорити занадто довго! Ви
досить стурбовані поганим розголосом цієї справи та плануєтете, до початку засідання, поспілкуватись з деякими
групами, щоб переконати їх пом’якшити свої позиції.

Рольова картка: Член міської ради: Націоналістична партія (1 або 2 особи)
Ви представляєте Націоналістичну партію в міській раді і рішуче виступаєте проти мечеті. Ви вважаєте недоцільним,
що муніципальна земля та муніципальні кошти мають розходитись на храм, який не проявляє поваги до традицій
країни та цього міста. Ви вважаєте, що сім’ям іммігрантів дали право на проживання, і вони не повинні нав’язувати
різні стилі життя країні, в якій вони являються гостями. Вас також турбує те, що мечеть може стати місцем вербування
терористів.
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Рольова картка: член міської ради: Народна партія (1 або 2 особи)
Ви представляєте Народну партію в міській раді. Ви підтримуєте початкове рішення щодо будівництва мечеті, частково
розуміючи те, що мусульманська громада була досить корисною для економіки міста і ви не хочете її втратити. Але
ви досить стурбовані скаргами громадян і не бажаєте виникнення зайвої конфліктної ситуації в суспільстві. Ви також
переймаєтесь за ваше місце на наступних виборах до міської ради, тому ви скоріше за все підтримаєте будь-яке
рішення, яке, на вашу думку, буде найменш суперечливе.

Рольова картка: член міської ради: Опозиційна партія (1 або 2 особи)
Ви представляєте Опозиційну партію в міській раді. Ви вважаєте, що відносно велика частина людей з різних куточків
світу зробила свій внесок в культуру та інтереси Сліпвіля, і ви відчуваєте несправедливим те, що місто так надовго
позбавило багатьох з цих людей можливості сповідувати свою релігію. Ви також бачите, що безгоспна земля є причиною
соціальних проблем в місті і міська рада на даний момент не має коштів для її забудови.

Рольова картка: члени Асоціація минулого та сьогодення Сліпвіля (2–4 особи)
Ви одна з основних груп-противників мечеті. Ваші члени з традиційних (немусульманських) громад Сліпвіля, і
на вашу думку, дуже важливо зберегти давній характер міста, де більшість з вас проживали все своє життя.
Запропоноване місце для будівництва мечеті знаходиться в центральній частині міста і її буде видно з багатьох
куточків центру. Зокрема, мечеть може заблокувати вид на головну церкву міської площі. Ви відчуваєте, що становище
вашого рідного міста повністю змінилось, з громадою, яка сюди нещодавно прибула. Ви не розумієте, чому люди, які
приїжджають до цієї країни, не зобов’язані жити за тими самими правилами, що і ви.

Рольова картка: члени Молодого руху «Молоді Сліпі за права людини!» (2–4 особи)
Ваша група була висунута, щоб звернутись з деякими з найгірших проблем молодого покоління Сліпвіля. На вашу
думку, будівництво мечеті є вирішальним, як для мусульманської громади, якій потрібно місце для богослужінь,
так і для великої кількості соціальних проблем, які виникли в результаті тривалого занедбання земельної ділянки.
Ви підтримуєте будівництво мечеті, але ви також стурбовані іншими соціальними проблемами, які можуть бути
знехтувані міською радою в результаті сприяння цьому будівництву. Зокрема, бюджет молоді за останні 5 років був
знижений до рівня, коли він не може навіть задовільнити своїх потреб в місті.

Рольова картка: члени Асоціації мусульман Сліпвіля (2–4 особи)
Ви роками прохали міську раду забезпечити мусульманську громаду місцем для богослужінь, але вам завжди
відмовляли через нестачу коштів. Ви вважаєте несправедливим те, що 10% від ціни на будівництво мечеті повинна
заплатити громада мусульман, коли економічне становище для більшості людей є досить складним і коли
християнська громада має 11 різних місць для своїх богослужінь, які відвідує набагато менше людей, ніж відвідували
б мусульмани. Ви вважаєте, що ваш внесок до міської громади гідно не оцінюється, що люди вашої громади
несправедливо дискримінуються в різноманітних аспектах свого життя, та, забороняючи будівництво мечеті, міська
рада відкидає членів свого суспільства та порушує фундаментальне право проводити богослужіння.

Рольова картка: мешканці Сліпвіля
Ви стурбовані конфліктом, який заполонив Сліпвіль, та маєте бажання піти на засідання міської ради і проголосувати.
На даний момент ви не знаєте, який вибір зробити: вам потрібно поспілкуватись з якомогою найбільшою кількістю
груп і пізніше вже прийняти рішення.
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