Rolleliste til debatten om billedbehandlede fotografier

Din rolle:

Nikolai Pedersen

Holdning:

Du siger JA til et forbud mod billedbehandlede fotografier i modeblade.

Karakter: Du er bestyrelsesmedlem i ”Foreningen mod Spiseforstyrrelser”. Du
mener, at det er vigtigt at vise billeder af rigtige mennesker, sådan som
de ser ud i virkeligheden. Ved at lave billedbehandling skaber man et
forkert idealbillede for de unge. Der er jo ingen der ser sådan ud.

Din rolle:

Sarah Nielsen Bech

Holdning:

Du siger NEJ til et forbud mod billedbehandlede fotografier i modeblade.

Karakter: Du er redaktør på modebladet ”Tøj & mode”. Du mener, at det er vigtigt
at tøjet tager sig bedst muligt ud. Det er naturligvis ok at billedbehandle
fotografierne, da det er tøjet det handler om og ikke modellerne. Hvis
fotografierne er smukke, er det lettere at sælge tøjet.

Rolleliste til debatten om forbud mod reklamer for slik, sodavand og
snacks

Din rolle:

Christian Andersen

Holdning:

Du siger JA til et forbud mod reklamer for slik, sodavand og snacks.

Karakter: Du er ernæringsekspert ved Sundhedsstyrelsen. Du synes, det er vigtigt
at hjælpe folk med at overholde ”De 8 kostråd”, særligt at spare på
sukker. Reklamer for usunde madvarer får det usunde til at virke sundt.
Det er etisk forkert at manipulerer med folk, når det gælder produkter
der, som vi alle ved, ikke er gode for os.

Din rolle:

Anne Skov

Holding:

Du siger NEJ til et forbud mod reklamer.

Karakter: Du er pr-medarbejder for ”Hansens Chokolade”. Du kan godt lide slik, og
selvfølgelig spiser du chokolade. Du er helt med på, at hvis man indtager
flere kalorier end man forbrænder, tager man på. Derfor sørger du også
for at dyrke en halv times motion om dagen, som Sundhedsstyrelsen
anbefaler. Du kan ikke se, det skal være samfundets opgave at sikre, at
forbrugerne ikke spiser usunde madvarer. Det må da være op til folk selv,
det er jo heller ikke alle, der dyrker motion.

Rolleliste til debatten om idræt i skolen hver dag.

Din rolle:

Kirstine Møller

Holdning:

Du siger JA til idræt i skolen hver dag.

Karakter: Du er idrætskonsulent på Svendborgprojektet. Du har fulgt projektet,
hvor skoleeleverne har haft idræt hver dag i skolen gennem tre år.
Projektet viser, at børnene klart får det fysisk bedre, de bliver
stærkere, og de får mindre risiko for sukkersyge. Samtidigt tyder meget
på, at fysisk aktivitet giver bedre indlæringsevner.

Din rolle:

Arne Pedersen

Holding:

Du siger NEJ til lovforslaget om mere idræt i skolen.

Karakter: Du er matematiklærer. Du går meget op i dit job og synes, at det er
vigtigt, at børnene har en stor faglig viden for at klare sig senere i livet.
Du mener, at matematik er et vigtigt fag, som bliver nedprioriteret.
Du er bange for at flere idrætstimer vil betyde færre matematiktimer.
Du tror ikke, at politikkerne vil tildele penge til de ekstra timer.
Børn kan gå til sport i fritiden.

