
 

 
 

Temos Ir Diskusijų Klausimai: 2009-2010 
 
K lonavimas 
Ar mūsų demokratinė valstybė turėtų leisti terapeutinį žmogaus ląstelių klonavimą? 
 
N usikaltimas ir bausmė 
Ar mūsų demokratinė valstybė turėtų uždrausti mirties bausmę? 
 
P atyčios elektroninėje erdvėje 
Ar mūsų demokratinė valstybė turėtų leisti mokykloms bausti mokinius už patyčias elektroninėje 
erdvėje, jei ši veikla vykdoma už mokyklos ribų? 
 
S murtas buityje 
Ar turėtų mūsų demokratinė valdžia reikalauti, kad sveikatos apsaugos sistemos darbuotojai 
praneštų policijai apie buitinio smurto požymius? 
 
N e piliečių mokymas 
Ar mūsų demokratijoje valdžia turėtų suteikti paramą imigrantams, jauniems žmonėms 
nelegaliai atvykusiems į šalį, siekantiems įgyti aukštąjį išsilavinimą? 
 
E utanazija 
Ar turėtų mūsų demokratinė valstybė leisti, kad gydytojai padėtų pacientams savanoriškai 
nusižudyti? 
 
L aisva ir nepriklausoma spauda 
Ar mūsų demokratinė valstybė turėtų leisti žiniasklaidos monopolijas į vietines 
bendruomenes? 
 
Ž odžio laisvė 
Ar demokratijoje turėtų būti leidžiami kurstytojiški pasisakymai? 
 
J udėjimo laisvė 
Ar reikėtų mūsų demokratinei valstybei turėti svetimšalių įdarbinimo programą? 
 
G lobalinis klimato pasikeitimas 
Ar turėtų mūsų demokratinė valstybė priimti prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą, 
apribojančią anglies dvideginio emisiją? 
 
G lobalizacija ir sąžininga prekyba 
Ar turėtų mūsų demokratinė valdžia išduoti „sąžiningos prekybos“ pažymėjimus kavai ir kitiems 
produktams, kaip atsaką rinkos globalizacijai? 
 
N epilnamečių teisinė atsakomybė 
Ar mūsų demokratinėje valstybėje nepilnamečiai nusikaltėliai, kaltinami rimtais smurtiniais 
nusikaltimais, turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti kaip suaugę 
nusikaltėliai? 
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S antuoka ir valstybė * 
Ar turėtų mūsų demokratinė valdžia leisti tos pačios lyties porų (gėjų ir lesbiečių) santuokas? 
 
M ažumos demokratijoje 
Ar turėtų mūsų demokratinė valstybė finansuoti nacionalinių mažumų vaikų pradinį mokslą jų 
gimtąja kalba? 
 
N acionalinė tarnyba 
Ar mūsų demokratinėje valstybėje visi suaugę piliečiai turėtų dalyvauti vienerių metų privalomoje 
nacionalinėje tarnyboje? 
 
T evu atsakomybe* 
Ar mūsų demokratinėje tevai turetu prisiimti atsakomybe už savo paaugliu smulkius nusizengimus? 
 
P revencinis karas 
Ar Bušo doktrina turėtų būti JAV užsienio politikos dalimi? 
 
V iešos demonstracijos 
Ar mūsų demokratinei valdžiai reikėtų suteikti teisę uždrausti nesankcionuotas viešas 
demonstracijas? 
 
P erdirbimas 
Ar turėtų mūsų demokratija reikalauti iš gamintojų perdirbti panaudotus savo gamybos 
produktus? 
 
S ekimas * 
Ar mūsų demokratinėje valstybėje įstatymus vykdantys teisėsaugos pareigūnai turėtų gauti 
teisėjo sutikimą, kad pasinaudotų viešose vietose esančių stebėjimo kamerų įrašais? 
 
S murtiniai video žaidimai 
Ar turėtų mūsų demokratinė valstybė taikyti baudžiamąją atsakomybę visiems, kurie 
nepilnamečiams parduoda, nuomoja ar rodo video žaidimus? 
 
B alsavimas 
Ar demokratinėje valstybėje balsavimas turėtų būti privalomas? 
 
Š eimos valanda 
Ar turėtų demokratinė valdžia įvesti šeimos valandą nepilnamečiams? 
 
 
* Nauja 2009 - 2010 metais 
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