BØR VI MODTAGE
AFGHANSKE FLYGTNINGE?

Regeringen har evakueret 1000
afghanere til Danmark, som hjalp os
under krigen i Afghanistan og flygtede,
da Taliban genvandt magten over
landet.
Flygtningene bor nu i Røde Kors-lejre,
hvor de har lært dansk. Afghanistan er
for farlig til, at de kan vende tilbage.
Regeringen beder danske kommuner om
at modtage et antal afghanske
flygtninge – mange med gode
uddannelser.
Skal vi sige ja til det?

For

Imod

1. Ja, selvfølgelig skal vi
hjælpe folk i nød. De har jo
også hjulpet Danmark.

1. Vi skal ikke hjælpe nogen
fra en kultur, som vi ikke
kender så godt.

2. Alle børn og voksne har ret
til et trygt sted at bo ifølge
FN's menneskerettigheder.

2. Vi har ikke råd til det i vores
kommune.

AFKRIMINALISERING
AF HASH

Køb og salg af hash har
været forbudt i Danmark i 65
år. Men i dag er det nemmere
end nogen sinde at få fat på
de ulovlige stoffer. Men skal
hash overhovedet være
ulovligt?

For

Imod

1. Rockere og bander slås om
markedet for hash og er farlige
for os andre med deres våben
og vold.

1. Hvis vi afkriminaliserer
hash, så sender vi et budskab
om at hash er uskyldigt og
ufarligt, selvom masser af unge
får psykoser og psykiske
problemer på grund af det

2. Misbrug kureres ikke med
straf og bøder, men med hjælp
og behandling, så lad os hjælpe
misbrugerne i stedet for at
gøre dem til kriminelle.

2. Flere vil begynde at ryge og
nogen vil ryge for meget. Det
vil skabe misbrug for unge,
som ellers ikke ville ryge, fordi
det er forbudt.

ATOMKRAFT I DANMARK
Atomkernekraft er blevet
foreslået som alternativ
grøn energikilde. Skal vi
tillade atomkernekraft i
Danmark?

For
1. Atomkraft er CO2-neutralt.
Et moderne atomkraftværk er
sikkert og producerer meget
små affaldsmængder.
2. Atomkraft kan bruges ved
siden af f.eks. sol- og
vindenergi. Det er nødvendigt,
hvis vi skal dække vores
energibehov.
3. Atomkraft er en
forudsætning for, at den
grønne omstilling kan lykkes.

Imod
1. Nej, atomkraft er alt for dyrt
og usikkert. Selv små
mængder radioaktivt affald er
meget farligt og ekstremt
giftigt.
2. Det er meget dyrt og tager
lang tid at bygge et
atomkraftværk.
3. Det kan bruges til
atombomber og udgør en stor
miljørisiko.

FLERE TILBUD TIL UNGE
Skal kommunen tage mere
hensyn til unge mellem 15-20
år? Hvordan skaber vi lyst til at
blive boende i kommunen, som
voksen?

For

Imod

1. Ja, vi har brug for billigere
boliger, vi kan betale.

1. Næ, vi vil flytte herfra så
hurtigt som muligt.

2. Vi savner et særligt
samlingssted kun for unge

2. Gør hellere noget for de
handicappede og ældre

3. Vi skal have bedre vilkår for
familier

3. Unge kan klare sig selv!
4. Brug hellere penge på
sportsfaciliteter for alle
borgere

GRATIS
PSYKOLOGHJÆLP
Der bliver tilbudt gratis
psykologhjælp til alle
under 25 år for let angst
og depression. Skal
tilbuddet udvides, så alle
kan få gratis
psykologhjælp?

For

Imod

1. Der bør ikke være forskel på
en brækket arm og en
depression. Der skal være lige
adgang til sundhed for alle.

1. Det vil blive meget dyrt for
samfundet, hvis staten skal
tilbyde gratis psykologhjælp til
alle borgere. Man vil være
nødt til at tage penge et andet
sted fra. Hvor?

2. Angst, depression,
spiseforstyrrelser og stress
fylder desværre mere og mere
i alt for mange menneskers liv.
Psykiske lidelser er lige så
alvorlige og invaliderende for
den enkelte som fysiske
sygdomme.

2. Gratis psykologhjælp til alle
vil give længere ventetider til
dem, der trænger allermest og
som kan få en henvisning fra
lægen i dag.

HÅRDERE STRAFFE FOR VOLD
Nogle siger at straf virker,
og det sikrer retfærdighed
for ofrene. Dem, der skader
andre mennesker, skal
straffes hårdere.
Hvad mener I?

For
1. Et voldeligt overfald giver
offeret alvorlige psykiske og
fysiske mén.
2. Vold koster hvert år
milliarder af kroner til
skadestuer, retsvæsenet og
krisecentre.

Imod
1. En voldelig gerningsmand er
i sine følelsers vold. I
situationen betyder udsigten til
fængsel ingenting.
2. Man kan ikke straffe sig ud
af kriminalitet. Risikoen for
tilbagefald til kriminalitet og
fængsel er større, jo hårdere
man straffer. Hele 38 pct.
begår ny kriminalitet.

KLIMAFORANDRINGER
TRUER KYSTERNE
En usædvanlig voldsom storm
sender kæmpebølger ind over
Danmark. Stormen koster
menneskeliv i flere kommuner
og er virkelig et ”wake-upcall” for både unge, ældre,
vælgere og politikere om, at
klimaet forandrer sig hurtigt.
Skal vi klimasikre kysterne
med et højt dige?

For
1. Der er ingen vej uden om
ellers 'drukner' byerne jo!
2. Vi skal have et højt dige,
selvom det er dyrt. Uden et
dige vil det koste endnu flere
penge at reparere skaderne
efter stormbølger.
3. Man kan bygge spændende
diger, der kan bruges til sport
og fritid.

Imod
1. Et dige vil blive for dyrt.
Hvor skal pengene så komme
fra?
2. Skal vi så spare på de
gamle, som der bliver flere af?
Nej!
3. Jeg tror ikke på at klimaet
vil forandre sig særligt.
4. Husene ved kysten vil tabe
deres værdi, hvis vi bygger et
dige foran dem.

PRIDE
Copenhagen Pride er et mega
LGBTQIA+ event. Priden vil gerne
starte med flere optog i år med
fem optog, der ender med en
kæmpe fest. Arrangørerne vil
gerne inkludere flere deltagere.
Kommunen er blevet spurgt, om
den vil være et af næste års
startsteder – eller om nogle
optog eventuelt ville kunne
samles til en fest i kommunen.
Er I med på den?

For

Imod

1. Det er en god måde for
Dragør at vise støtte for
LGBTQ+ personer.

1. Optoget kan godt starte her
- men jeg vil ikke have en
kæmpe fest i min baghave.

2. En stor fest i Dragør lyder
fedt! Det kan vi sagtens få
plads til.

2. Der kommer sikkert en
masse fulde mennesker, der
råber og sviner i gaderne både til optoget og festen.
Nej tak.

MÆRKNING AF
RETOUCHERDE REKLAMER
Med retouchering kan man
fjerne uren hud og andre
uønskede ting fra en model.
Det kan gøre produkter mere
attraktive, men er også med
til at skabe et urealistisk
skønhedsideal.

For

Imod

1. Mange unge føler, de skal
leve op til de helt urealistiske
skønhedsidealer. Det er med til
at skabe psykisk og fysisk
mistrivsel blandt unge.

1. Det vil ikke gøre nogen
forskel, for vi ved jo godt i
forvejen, at billederne er
retoucheret og ikke realistiske

2. Mærkning af billeder gør os
opmærksomme på, at de ikke
er realistiske, så vi kan slappe
mere af.

2. Man skal ikke mærke
reklamerne, for så ødelægger
man de unges ”drøm om det
perfekte” og så gider de ikke
købe varerne.

SKATTEBETALT FROKOST I
SKOLERNE
Mange elever får ikke den
mad, de har brug for til at
klare en lang skoledag. Skal
kommunen tage ansvaret for
elevernes frokost?

For

Imod

1. At spise sig mæt i sund mad
giver mere energi, så man er
klar til at lære.

1. Folkeskolen har i dag større
problemer end at få børn til at
spise.

2. Skattebetalt frokost vil give
større lighed i skolen.

2. De offentlige midler skal
ikke bruges på mad, men på
bedre undervisning.

3. Nogle forældre har ikke tid
til at sørge for, at deres børn
får sund og god mad med i
skole.

TOUR DE FRANCE
Cykelløbet Tour de France
starter i Danmark med de
første tre etaper. Kommunen
er blevet spurgt, om den vil
lægge veje og cykelstier til
1. etape – enkeltstart.
Er det et godt tilbud?

For
1. Det vil helt sikkert sætte
kommunen på verdenskortet,
og tiltrække turister, der
bruger penge.
2. Cykelstierne er der allerede,
så de kan lige så godt blive
brugt til formålet.

Imod
1. Det vil koste 7.5 millioner
kroner. Det er alt for dyrt!
Hvor skal pengene komme fra?
2. Beboerne vil blive generede
af alle de tilstrømmende
turister og cyklister.
3. Bliver vi nødt til at lukke
veje af, som folk ellers skal
bruge?

