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»Polemika o 'turbanu' na igrišču«
Kanadska nogometna zveza je sikhu prepovedala nošnjo tradicionalnega pokrivala. To je sprožilo zelo napeto razpravo.
Aneel Samra živi v kanadskem mestu Montreal in že od otroštva igra nogomet. A ko se je hotel uradno registrirati v
mladinski ekipi, so ga hitro prisilili, da je sezono presedel. To se je zgodilo zaradi njegovega pokrivala. Samra je dejaven
sikh in iz verskih razlogov nosi patko, turban iz tankega materiala. Dolge lase pod turbanom zvije v figo.
To pa ni bilo všeč nogometni zvezi kanadske province Quebec, ki od Aneela Samre zahtevala, da mora pred vsako tekmo
sneti turban. A Samra je zahtevo zavrnil, zato so mu odvzeli dovoljenje za igro.
Samra in sikhovska skupnost sta vložila pritožbo, ker naj bi bila prepoved turbana diskriminatorna; vendar pa pritožba ni
bila uspešna. Nogometna zveza je trdila, da turban povečuje tveganje poškodb in ga je zato treba sneti. Odločitev je
izzvala ogorčenje po vsej Kanadi.
Zveza se je sklicevala na predpise svetovne nogometne zveze FIFA in je menila, da ima prav. Ti predpisi so že
prepovedovali pokrivala, če so motila igro – to so na podlagi posameznih primerov ugotavljali sodniki. FIFA je dolgo
prepovedovala tudi naglavne rute in je prepoved odpravila šele leta 2012 zaradi protestov islamskih držav. Od takrat lahko
igralci, ki so dejavni pripadniki ene od ver, nosijo naglavne rute, primerne za igranje nogometa. V Kanadi so bila pravila
različna: medtem ko so bili turbani v Quebecu prepovedani, so jih druge province dopuščale.
Aneel Samra je nato dosegel izjemo: FIFA je poudarila, da bodo turbani na igrišču dovoljeni, vendar pa pokrivala ne smejo
predstavljati nevarnosti za igralce. Junija 2014 je stopil v veljavo splošno zavezujoč predpis FIFE.
Viri:
http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/materialien/ue/vielfalt-im-fussball.html
http://www.bbc.com/sport/football/26398297
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-soccer-federation-sticks-to-turban-ban-1.1320908

Pokrivala v sikhovski veri
Sikhovska vera je nastala v 15. stoletju v Punjabu (severna Indija), njen začetnik je bil popotni pridigar Guru Nanak. Danes
verska skupnost šteje približno 25–27 milijonov pripadnikov, ki večinoma živijo v Indiji. V Veliki Britaniji, Kanadi in ZDA so
sikhi dobro znani in zavzemajo številne pomembne vladne položaje, v srednji Evropi pa so zaradi nizkega števila
razmeroma neznani.
Dejavni sikhi, zlasti moški, so prepoznavni po skrbno zavezanem turbanu (dastarju). Sikhi nošenje dastarja razumejo kot
versko dolžnost. Pokrivalo skupaj z neostriženimi lasmi izraža sikhovsko razumevanje sveta, njihov odnos do njega in
spoštovanje do stvarstva. Fantje med 12. in 16. letom v obredu dastar bandi prejmejo prvi turban, a v vsakdanjem življenju
pogosto nosijo patko, kos blaga, velik kot ruta, ki ga je lažje zavezati in ga ovijejo okoli las. Patka zamenja turban tudi med
plavanjem in športnimi dejavnostmi, da lasje ostanejo urejeni.
Pokrivalo sikhovskih žensk, lahek kos blaga, se imenuje chunni ali dupatta. Danes le manjši del sikhovskih žensk nosi tudi
dastar, vendar se trend povečuje, kar lahko opazimo v Veliki Britaniji.
Viri:
wikipedia.org
www.sikhiwiki.org

Preberi besedilo in se jasno odloči: ali bi moralo biti po tvojem mnenju nošenje turbana dovoljeno ali prepovedano?
1. Samostojno delo:
Preberi besedilo in se jasno odloči: ali bi moralo biti po tvojem mnenju nošenje turbana dovoljeno ali
prepovedano?
2. Skupinsko delo:
Vsi v razredu glasujejo o vprašanju: »Turban – da ali ne?«
Sestavite eno skupino za »da« in drugo za »ne« ter zberite argumente za vsako od stališč.
Kot skupina razpravljajte o vprašanju po pravilu pingpong: ko govori učenec iz ene skupine, je za njim vedno na
vrsti učenec iz druge skupine.
Na tablo zapišite predstavljene argumente.
V svoji skupini razpravljajte o argumentih druge strani. Kateri argument se ti zdi še posebej pomemben? Kateri
argument ti je dal misliti?
Glasujte še enkrat. Ali je kdo spremenil mnenje? Če si spremenil mnenje, zakaj? Če ne, kateri argumenti so tvoje
mnenje še okrepili?
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