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C lonarea 
Ar trebui ca în democraţia noastră, să fie permisă clonarea celulelor în scop terapeutic? 
 
C rimă şi pedeapsă 
Ar trebui să interzică democraţia noastră pedepasa capitală? 
 
A gresiunea virtuală 
Ar trebui ca democraţia noastră să permit ă şcolilor să-şi pedepsească elevii pentru agresiunea online 
comisă în afara instituţiilor de educaţie? 
 
V iolenţa domestică 
Ar trebui ca în democraţia noastră, furnizorii de servicii de sănătate să raporteze autorităţilor cazurile de 
abuz în familie? 
 
E ducaţia persoanelor care nu au cetăţenia ţării de rezidenţă 
Ar trebui ca în democraţia noastră, imigranţii intraţi ilegal în ţară pe când erau copii, să urmeze 
învăţământul superior cu sprijinul guvernului? 
 
E utanasia 
Ar trebui ca în democraţia noastră, medicii să aibă voie să îi asiste pe pacienţii care vor să îşi ia viaţa? 
 
P resa liberă şi independentă 
Ar trebui ca democraţia nostră să permită existenţa monopolului de presă de ştiri la nivel local? 
 
L ibertatea de exprimare 
Ar trebui ca democraţia noastră să permită exprimarea urii în public? 
 
L ibertatea de mişcare 
Ar trebui ca în democraţia noastră să existe un program pentru accesul străinilor pe piaţa muncii? 
 
Schimbarea climei la nivel global 
Ar trebui să se adopte în democraţia noastră o taxă de poluare sau un sistem de limitare a emisiilor 
gazelor de seră? 
 
G lobalizarea şi preţul/taxa corect/ă 
Ca reacţie la globalizarea pieţei, ar trebui ca democraţia noastră să elibereze certificate de „preţ/taxă 
corect/ă” pentru cafea şi alte produse? 
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J ustiţia referitoare la minori 
În democraţia noastră, ar trebui ca infractorii de până la 18 ani care sunt acuzaţi de crime violente grave 
să fie judecaţi şi apoi pedepsiţi ca şi adulţii? 
 
C ăsătoria şi statul (temă nouă pentru 2009 - 2010) 
Ar trebui ca democraţia noastră să permită căsătoria persoanelor de acelaşi sex (homosexuali şi lesbiene)? 
 
M inorităţile într-o democraţie 
Ar trebui ca statul nostru să finanţeze educaţia în limba maternă pentru elevii aparţinînd grupurilor 
minoritare? 
 
S erviciul naţional 
Ar trebui ca toţi cetăţenii adul ţi ai statului nostru să presteze un an de serviciu naţional (civil sau 
militar) obligatoriu? 
 
Răspunderea parentală  
Ar trebui ca în democraţia noastră părinţii să fie traşi la răspundere pentru infracţiuni minore ale propriilor 
copii? 
 
R ăzboiul preventiv 
Ar trebui ca doctrina Bush cu privire la războiul preventiv să fie o componentă a politicii externe a SUA? 
 
D emonstraţiile publice 
În democraţia noastră, ar trebui ca demonstraţiile publice neautorizate să fie interzise? 
 
R eciclarea 
Ar trebui ca democraţia noastră să ceară producătorilor să îşi recicleze produsele? 
 
S upravegherea (temă nouă pentru 2009 - 2010) 
Ar trebui ca democraţia noastră să ceară poliţiei să obţină mandat judecătoresc pentru a avea acces la 
înregistrările video publice? 
 
J ocurile video violente 
Ar trebui ca în democraţ ia noastr ă să se stabilească sancţiuni penale pentru vânzarea, închirierea sau 
difuzarea jocurilor video violente minorilor? 
 
V otul 
Ar trebui ca votul să fie obligatoriu în democraţia noastră? 
 
I nterdicţiile de circulaţie pentru tineri 
Ar trebui ca democraţia noastră impună interdicţii de circulaţie pe timp de noapte persoanelor sub 18 ani? 
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