Dilemmaleg

Hjælpeark med argumenter
Enig

Uenig

Alle offentlige institutioner
skal indføre mindst én
ugentligt kødfri dag

1) Kødproduktion skader
miljøet
2) Det er en måde at lære
danskerne at spise andet
end kødretter på

1) Staten skal ikke blande sig
i hvad den enkelte spiser.
2) Der er også meget andet
som skader miljøet eller
folks sundhed. Skal det
også ’forbydes’?

Aktiv dødshjælp bør gøres
lovligt

1) Folk har ret til selv at
bestemme, om de vil leve
eller ej
2) Loven diskriminerer dem,
der gerne vil dø, men som
ikke fysisk er i stand til at
begå selvmord

1) Det vil lægge et urimeligt
pres på syge og gamle,
som føler sig til besvær
2) Beslutningen kan ikke
fortrydes og folk kan ikke
nødvendigvis overskue
konsekvenserne

Danmark bør genindføre
dødsstraf

1) Nogle forbrydelser, eks.
mord er så slemme at
ingen anden straf er hård
nok – liv for liv
2) Det virker afskrækkende på
folk, der overvejer at begå
en alvorlig forbrydelse

1) Alle mennesker kan
forbedre sig
2) Det strider mod
menneskets
grundlæggende ret til liv
3) Det vil være katastrofalt,
hvis man fejlagtigt dømmer
en uskyldig

Alle bør automatisk være
registrerede som
organdonorer

1) Vi har brug for flere organer
2) Næsten alle vil gerne selv
modtage et organ
3) Man har muligheden for at
vælge det fra, hvis man
ikke ønsker at donere

1) Staten ejer ikke borgernes
krop
2) Organdonation kan være
en voldsom oplevelse for
de efterladte

Det skal være ulovligt at
køre uden cykelhjelm

1) Et forbud vil mindske
antallet af hovedskader
2) Voksne uden hjelm er et
dårligt eksempel for børn,
der er ekstra sårbare i
trafikken

1) Den der cykler uden hjelm
skader kun sig selv
2) Andre ting er mindst lige
så farlige som cykling uden
hjelm: eks. ekstremsport,
boksning mm.

Reklamer for
skønhedsoperationer bør
forbydes

1) Reklamerne skaber
urealistiske og usunde
kropsidealer
2) Reklamerne skaber et pres
på unge, der er utilfreds
med egen krop

1) Det er ikke statens opgave
at blande sig i kropsidealer
2) Der er urealistiske
kropsidealer mange andre
steder også
3) Reklamer får ikke flere til
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at lade sig operere
Det bør være lovligt at
myrde en diktator

1) Det vil gavne befolkningen

1) Hvis man dræber uden
rettergang er man ikke
bedre selv

Piercinger til unge under
18 bør forbydes

1) Det kan give varige skader
2) Det kan give synlige ar
3) Helt unge kan ikke vurdere
konsekvenserne
4) Det er også ulovligt at
tatovere unge under 18

1) Mange får huller i ørerne
allerede som børn, piercinger
er ikke anderledes
2) Hvis forældrene giver lov,
skal samfundet ikke blande sig

Valgretten bør sænkes til
16 år

1) Når man er gammel nok til
at blive straffet, er man
også gammel nok til at
stemme
2) Alle voksne kan stemme
uanset, hvor lidt de ved
3) Den eneste påkrævede
uddannelse i Danmark er 9.
klasse, og den har 16-årige
afsluttet

1) Voksne ved mere om
politik
2) 16-årige er ikke myndige

Køb af cannabis bør
lovliggøres

1) Man må selv om, hvad man
vælger at indtage. Alkohol
og cigaretter er f.eks.
lovlige at købe
2) Cannabis kan afhjælpe
smerter og forskning peger
på, at psykiske lidelser
også kan behandles af
cannabis-planten
3) Legalisering
forhindrer
kriminelle i at tjene penge
på det ulovlige marked

1) Cannabis er et
euforiserende stof og kan
derfor være skadeligt
2) Det kan få folk til at prøve
hårdere stoffer

Torturmetoder bør kunne
anvendes til at afhøre
svært kriminelle

1) Man fortæller sandheden,
når man udsættes for stor
smerte
2) Kriminelle der f.eks. har
dræbt mange mennesker,
fortjener det

1) Tortur er en krænkelse af
menneskerettighederne
2) Man kan tvinge folk til at
tilstå ting, de ikke har gjort,
hvis blot man presser dem
nok
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