THEMA 32 - STELLINGENDEBAT
VOORBEELDEN VAN STELLINGEN

Discriminatie:
Als mijn dochter trouwt met iemand in een rolstoel, ben ik even blij als dat ze zou trouwen met
iemand anders.
Vlamingen zijn minder gastvrij dan Zuiderse mensen.
Ik heb 4 kleine kinderen. Het is best dat er iemand thuisblijft om voor die kinderen te zorgen. Het is
best dat de moeder dat doet.
Mannen krijgen sneller een leidinggevende functie dan vrouwen die even bekwaam zijn.
Sollicitatiebrieven met een Marokkaans klinkende naam op worden niet geselecteerd
Het is goed dat ook homo’s en lesbiennes kinderen kunnen adopteren.
Een verhuurder mag om geen enkele reden een huurder weigeren

Onderwijs
Spijbelaars missen een belangrijk stuk van de leerstof en hebben minder kans op slagen
Je kiest best de hoogst mogelijke studierichting
Ik wil als ouder ook inbreng hebben op school
Blijven zitten is verschrikkelijk voor de persoon zelf en de ouders
Tegen gepest worden helpt maar één ding. Terugslaan !
Katholieke scholen moeten ook islam, moraal en protestantse godsdienst aanbieden.
Wie als volwassene niet kan lezen en schrijven, heeft dat alleen maar aan zichzelf te danken.
Nederlandse taallessen moeten voor iedereen gratis zijn.

Vrije tijd
In mijn vrije tijd ben ik graag alleen
Ik zou me in mijn vrije tijd graag vrijwillig inzetten voor een organisatie
Ik heb liever dat mijn kinderen voor de tv hangen dan dat ze buiten spelen
Ik heb geen tijd voor vrije tijd.
Als allochtoon is het niet makkelijk om aan te kloppen bij een vereniging met enkel autochtonen
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Wonen
Als de buren voor geluidsoverlast zorgen ga ik vriendelijk vragen of het stiller kan in plaats van de
politie te bellen.
Als alleenstaande is een eigen woning bijna niet te betalen
Door op kot te gaan leer je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Lichaam en gezondheid
Ik ken EHBO-technieken zoals mond op mond beademing
Jezelf zat drinken in het weekend is geen probleem zolang je doorheen de week maar niet drinkt
Wanneer ouders hulpbehoevend zijn moeten de kinderen een handje toesteken
Mensen nemen te vaak en te snel pijnstillers, slaapmiddelen of medicatie
Schoonheid zit ook vanbinnen. Iedereen is anders en dat maakt mensen mooi.
Plastische chirurgie moet worden terugbetaald door het ziekenfonds.
Wie terminaal ziek is en veel pijn heeft, mag kiezen voor euthanasie.
Dokters zijn vooral zakkenvullers

Werk
Een mannelijke kleuterleider of een vrouwelijke metser, dat is toch raar.
Bijscholen doe je om promotie te kunnen maken of een betere job te vinden
Wanneer je gepest wordt op je werk moet je dat meteen melden.
Een vrouw die in een IBO (crèche van de stad) werkt, mag geen hoofddoek dragen.
Op de dag van het offerfeest moeten moslims een dag verlof kunnen nemen.
Werklozen moeten na 2 jaar verplicht worden om te werken, anders verliezen ze hun uitkering.
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Geld
Kopen op krediet is handig
Mensen zonder werk worden al snel gezien als profiteurs
Ik doe regelmatig mee aan een bel-of gokspel
Op pensioen kunnen gaan is heerlijk
Ik probeer altijd wat te sparen voor onverwachte uitgaven of aankoop van duurdere dingen
Geld maakt niet gelukkig
Wie veel financiële schulden heeft, heeft dat alleen maar aan zichzelf te danken.
Wie hogere studies gedaan heeft, mag meer verdienen dan wie minder studeerde.
Alle kansspelen, ook de lotto moeten worden afgeschaft

Gezin en opvoeding
De ouders beslissen wanneer hun kinderen mogen uitgaan
Kinderen zijn de dupe van een scheiding
Een groot gezin of een klein gezin ?
Opstandig gedrag hoort bij de puberteit
Vanaf 16 jaar beslissen kinderen zelf of ze nog meegaan met de ouders op vakantie
Kinderen mag je af en toe een tik geven
Mannen kunnen evengoed het huishouden doen als vrouwen.
Vrouwen zeuren meer dan mannen
Een jongen die met poppen scheelt, een meisje dat in bomen klimt… daar is iets mis met die kinderen
Een meisje van 16 jaar mag na 10u ’s avonds niet meer alleen op straat lopen.
Het is goed dat kinderen huiswerk moeten maken
Kinderen en jongeren hebben een sterke hand nodig : op tijd naar bed, gezond eten, niet teveel aan
de computer zitten of tv-kijken
Ik beslis als ouder om hoe laat mijn kind gaat slapen.
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Milieu
Een groot gezin heeft vaak veel afval. Goed sorteren verkleint deze afvalbergen.
Waarom zou ik mijn afval opruimen, anderen doen het ook niet
Ik neem altijd de fiets of ga te voet voor kleine verplaatsingen
Ik gooi afval, zelf een klein papiertje of kauwgom, in de vuilnisbak
Ik let thuis op mijn energieverbruik : koelkast niet open laten staan, overbodige lichten uitdoen,
verwarming wat lager zetten

Liefde en relatie
Ook op oudere leeftijd kan je nog verliefd worden
Het is raar als twee mannen of vrouwen elkaars hand vasthouden in het openbaar
Je wacht best met seks tot na het huwelijk
Mensen scheiden tegenwoordig te gemakkelijk
Als een vrouw die mishandeld wordt niet weggaat bij haar partner, dan kiest zij voor deze situatie

Geboorte
Fles of borstvoeding ?
Vaders moeten meehelpen in de verzorging van hun kind ?
Een jonge moeder moet thuisblijven in plaats van te gaan werken (en de baby naar de crèche te
brengen)
Grootouders zijn een ideale babysit voor kinderen
Bevallen in het ziekenhuis is veiliger dan thuis bevallen.

THEMA 32 - STELLINGENDEBAT
VOORBEELDEN VAN STELLINGEN

Samen leven
Beter een goede buur dan een verre vriend
Jullie hebben het horloge, wij de tijd, zeggen de Afrikanen
Het is niet makkelijk voor een nieuwkomer in België
Na de ramadan vieren mannen en vrouwen apart feest
Roken moet je overal verbieden
Moordenaars moeten de doodstraf krijgen
Het centrum van de stad moet autovrij worden
Terrorisme kan je het best met geweld bestrijden
Het homohuwelijk moet overal ter wereld worden toegelaten.
Iedereen is vrij om al dan niet alcohol of drugs te gebruiken.
Ook minderjarige criminelen moeten naar de gevangenis
De gevangenis is te zacht voor criminelen: ze kunnen er sporten, televisie kijken, les volgen, zich
amuseren. Dat is niet goed.
Zware verkeersovertredingen moeten veel zwaarder worden bestraft.
Het stadscentrum van onze gemeente moet autovrij worden gemaakt.
Ik wil camera’s op plaatsen waar er veel sluikstort is.
Ik zie een jongeman zijn leeg pakje sigaretten weggooien. Ik spreek hem daarop aan, zeg dat dit niet
goed is.
Als jij dronken achter het stuur zit, en je rijdt iemand dood, dan moet je voor de rechtbank staan als
moordenaar.
Mensen moeten verplicht worden om minder vlees te eten
Dierentuinen moeten worden gesloten
Mensen mogen niet verplicht worden te gaan stemmen
Er is leven na de dood
Vluchtelingen en hun kinderen hebben recht op gratis begeleiding van een psycholoog.
Babbelonië kan best enkel voor vrouwen georganiseerd worden.

