Problema ètic

activitats
1
2

Redacteu situacions i exemples que serveixen per explicar el sentit d’aquesta frase: «Cal
acceptar els intolerants, però no les seves intoleràncies.»

Responeu individualment si esteu d’acord o no amb les afirmacions següents. Després, en
grups de quatre, torneu-vos a plantejar els mateixos temes.

1. Als centres escolars s’han d’explicar les diferents opcions sexuals que hi ha (heterosexualitat, homosexualitat…) sense valorar-les.
2. A tot l’Estat espanyol s’ha de fomentar el coneixement de la llengua i la cultura d’altres
comunitats de l’Estat. Per exemple, ensenyar català a Salamanca, flamenc a Barcelona,
els esports bascos a Andalusia, etc.
3. A les escoles els alumnes han de rebre ensenyaments sobre les principals religions:
islamisme, judaisme, catolicisme, budisme, etc.
4. Les opcions polítiques minoritàries (les menys votades) han de poder accedir als mitjans de comunicació en igualtat de condicions que les més votades.
5. Els presentadors de programes de ràdio i televisió han de tenir diferents accents dialectals per mostrar així la diversitat lingüística. Per exemple, el català de Lleida o de les
Balears.
6. Cal garantir als immigrants la possibilitat d’aprendre la seva llengua d’origen als centres on estiguin escolaritzats, a més del castellà i de la llengua que es parli a la seva
comunitat.
7. Els metges han de respectar les opcions morals dels seus pacients i no plantejar objeccions de consciència (per exemple, transfusions, avortament, etc.).

3

Aquesta imatge és un anagrama per denunciar l’integrisme nazi. Organitzeu-vos en grups
i dibuixeu anagrames del mateix estil, és a dir, senzills i sense paraules per expressar els
integrismes següents.

• homofòbia
• integrisme religiós (de qualsevol religió)
• racisme
• sexisme
• odi envers els indigents
• xenofòbia envers els immigrants
• antisemitisme
• terrorisme

87

Tema 5 · Els integrismes

activitats
4

Llegiu aquest acudit.

a) Reflexioneu-hi i contesteu aquestes preguntes.
• Quin tipus d’integrisme reflecteix aquest acudit?
• Quina intolerància mostra?
• Quin prejudici expressa?
b) Cerqueu altres acudits que conegueu sobre el mateix
tema i plantegeu-vos les mateixes preguntes.

5

Relaciona les afirmacions següents amb els integrismes.
afirmacions
A. Els jueus són un col·lectiu que no es mereix que el tractin amb dignitat,
ja que van matar a Jesús.
B. Els homes són superiors a les dones per naturalesa, tant des d’un punt
de vista físic com intel·lectual.
C. Els pobres són pobres perquè volen.
D. El millor per a la societat és que les relacions sexuals siguin entre home
i dona.
E. Les dones no són com els homes i tenen l’obligació d’anar darrere seu
al carrer, sempre acompanyades per l’home i tapades amb un vel i els
vestits tradicionals. A més a més, no han de treballar.
F. El matrimoni és un sagrament instaurant per la divinitat: «El que Déu
ha unit que l’home no ho separi». Per tant, el divorci no és possible».
G. La nació espanyola és la nostra mare, el lloc on hem nascut i la nostra
referència històrica des de fa segles. Per això, ha de continuar sempre
unida, perquè sinó tots en sortirem perjudicats.
H. Aparentment, totes les persones són iguals, però està demostrat
que els blancs sempre han prosperat més que els negres; tenen més
riquesa, poder, influències i han creat més obres d’art i, per tant, són
superiors.
I. Dues dones no poden adoptar fills ni casar-se.

integrismes

1. sexisme
2. racisme
3. integrisme musulmà
4. integrisme nacionalista
5. integrisme catòlic
6. antisemitisme
7. homofòbia
8. xenofòbia
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