Stelling: ‘Politie-agenten mogen symbolen
dragen die horen bij hun cultuur of religie.’
De politie hoort bij de overheid en die is neutraal. Voor de overheid
moet het dus niet uitmaken bij welke cultuur iemand hoort of welke
religie die heeft. Maar is een politie-agente met een hoofddoek of
ketting met kruisje eigenlijk wel neutraal? Dat zijn toch symbolen
die horen bij de islam of het christendom? Mag dat wel of niet?
Daarover gaat deze debatopdracht.
Soms laten politici proefballontjes op. Ze zeggen dan iets en zijn
benieuwd hoe mensen daarop reageren. Stel dat dat gebeurt bij
deze stelling, dan zullen mensen daarover schrijven in de krant en
op internet. Hier zie je vier reacties.

4. Het is discriminatie als de overheid mensen uitsluit

vanwege hun kleidingskenmerken die hoort bij hun geloof
of cultuur, waar zij zelf niets aan kunnen doen. Dat
hebben zij van hun ouders en omgeving meekregen.

1)

Ben je het met deze uitspraken eens of oneens? Zet ze in de
volgorde van meest mee eens naar meest mee oneens.
Helemaal mee oneens 		

Helemaal mee eens

1. Politie-agenten kunnen hun werk niet meer doen als

de ene helft zijn Ajaxshawl om heeft en de andere
helft zijn Feyenoordshawl.

2)

Reageer nu op de stelling waar je het het meest mee oneens
bent.

3)

Geef nu je eigen mening over de stelling.

2. Het zou niet uit moeten maken welke afkomst

een politie-agent heeft, dus diversiteit in het
korps is ook niet belangrijk.

3. Je kunt niet werken als agent als je je eigen

cultuur en religie niet thuis kan laten.
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helemaal
mee eens!

ik vind het
helemaal niets!

‘Politie-agenten mogen
symbolen dragen die horen bij
hun cultuur of religie.’

ik ben voor, want...

Meer weten over debat? Ga naar www.debatunie.nl
Meer weten over maatschappijkunde? Ga naar www.maatschappij-kunde.nl
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