
   
Gelecekte insanları genetik olarak "iyileştirmek" 
yasal olmalı mı? 

 

Evet: 

1) İnsanlar daha üretken ve zeki olacak, bu da daha 
iyi bir toplum anlamına gelecektir. 

2) Daha az çocuk hastalıklarla doğar. 

3) Teknolojinin bize sunduklarından yararlan-
malıyız. 

Hayır: 

1) Sadece toplumdaki eşitsizliği daha da büyütür. 

2) İnsanlar mükemmeldir. İnsanın genetik temelini 
değiştirmeye çalışmamalıyız. 

3) Beklenmedik sonuçları olup olmayacağını bil-
miyoruz. 

   
Çocuklara fastfood ve gazlı içecek satmak yasadışı 
olmalı mı? 

 

Evet: 

1) Obezitenin üstesinden gelmenin en kolay 
yoludur. 

2) Çocuklar daha sağlıklı olacak. 

3) Gelecekte daha az insan tip 2 diyabet hastası 
olacak. 

Hayır: 

1) İnsanların özgürlüklerini ve haklarını kısıtlayan 
bir emirdir. 

2) Ebeveynler yine de sağlıksız şeyleri satın alacak. 

3) Kısıtlama yapmak yerine sağlığı öğrenmek daha 
iyidir. 

   
Dünyayı bir salgın tehdit ediyor. Tüm halka açık 
yerlerde yüz maskesi takmak zorunlu olmalı mı? 

 

Evet: 

1) Daha az insan enfekte olacak. 

2) Sonuçlarına kıyasla küçük bir fedakarlıktır. 

3) Çalışır ve herhangi bir zarar vermez. 

Hayır: 

1) Sahte bir güvenliktir ve işe yaramayacaktır. 

2) Doğru kullanılmazlarsa işe yaramayacaktır 

3) Talep, insanların özgürlüklerini ve haklarını 
ortadan kaldıracaktır. 

   
Erkekler için askerlik hizmetinin zorunlu olduğu 
ülkelerde, kadınlar için de zorunlu mu olmalı? 

 

Evet: 

1) Cinsiyetler arası eşitliği artırabilir. Erkeklerden 
ve kadınlardan aynı beklentiler. 

2) Ülkelerini erkeklerle birlikte savunma görevler-
inde kadınları memnun edecektir. 

3) Ordudaki kadın ve erkek dağılımında daha iyi bir 
denge sağlayabilir. 

Hayır: 

1) Ülkeyi savunmak erkeklerin işidir. 

2) Bu durumda ülke daha zayıf algılanabilir. 

3) Kadın erken yaşta hamile kalma fırsatına sahip 
olmalıdır. 

   
Çocukları korumak için çocuk işçiliği tamamen 
yasaklanmalı mı? 

 

Evet: 

1) Çocuklar, adil olmayan iş koşullarının kolay 
kurbanlarıdır. 

2) Her yıl 20.000'den fazla çocuk işle ilgili kazalar 
nedeniyle ölüyor. 

3) Çocukların çalışma rızası gösterme kapasitesi 
yoktur. 

Hayır: 

1) Çocukların beceri ve karakter gelişimi için iyidir. 

2) Farklı kültürleri ve dinleri koruyabilir ve bunlara 
saygı duyabilir. 

3) Yoksulluk içinde yaşayan aileler için bir gelir 
kaynağıdır. 

   
Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeleri dış 
yardımla desteklemeye devam etmeli mi? 

 

Evet: 

1) Gelişmekte olan ülkeleri desteklemek toplu bir 
sorumluluktur. 

2) Diğer ülkeleri geride bırakmak bizi bazı şekiller-
de etkileyecektir, örneğin mülteciler, kirlilik vb. 

3) Diğer hükümetlerle olumlu çalışma ilişkileri 
kurabilir. 

Hayır: 

1) Dış yardım, gelişmekte olan ülkelerdeki yerel 
sanayileri öldürüyor. 

2) Önce kendi ülkemizi düşünmeliyiz. 

3) Paranın yozlaşmış insanların eline geçme riski 
vardır. 

   
Yabancıların kendilerini daha entegre ve eşit 
hissetmeleri için göç politikaları yumuşatılmalı mı? 

 

Evet: 

1) Herkesi entegre etmek, daha eşit ve müreffeh 
bir topluma katkıda bulunacaktır. 

2) Bireylerin ev sahibi topluma ait olma hissini 
artırabilir. 

3) Yabancıları eğitim ve işgücü piyasasına daha iyi 
katılmaları için motive edecek. 

Hayır: 

1) Alıcı ülkede demografik zorluklara neden olaca-
ktır. 

2) Sistem, sosyal refaha erişmek isteyenler ta-
rafından kötüye kullanılabilir. 

3) Vasıfsız işçileri davet edecek ve işsizlik oranlarını 
artıracak. 

   
Hükümetler, nüfus artışını düzenlemek için doğum 
kontrolü için katı önlemler uygulamalı mı? 

 

Evet: 

1) Aşırı nüfusu önleyebilir. 

2) Nüfus artışı çevre üzerinde olumsuz bir etki 
yaratır. 

3) Yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunabilir. 

Hayır: 

1) Özgürlüğe, insan haklarına ve dini inançlara 
müdahale eder. 

2) Daha fazla vergi mükellefine ihtiyacımız var. 

3) Etik olmayan bir cinsiyet seçimi olabilir. 

   
Küresel ticaret gümrük vergilerinden muaf olmalı 
mı? 

 

Evet: 

1) Tüketiciler daha fazla seçeneğe sahip olacak ve 
fiyatlar daha düşük olacak. 

2) Ülke daha fazla ihracat yapacağı için ekonomik 
büyümeyi artıracak. 

3) Yerel sanayileri genişletecek olan yatırımlar 
ülkeye akın edecektir. 

Hayır: 

1) Gelişmekte olan ülkeler için haksızlık. 

2) Gümrük vergileri yerel malları daha ucuz hale 
getirecek ve kendi ekonomimizi canlandıracak. 

3) Daha çok insan yerli ürünler alacağından 
gümrük vergileri ülkemizde daha fazla istihdam 
yaratacaktır. 



   
Göçmenler ve mülteciler ülkemizde eğitim alabil-
meli mi? 

 

Evet: 

1) Bunu yaparak entegre olacaklar. 

2) Eğitime erişim bir insan hakkıdır. 

3) Eğitimli insanlara sahip olmak ülke için bir 
faydadır. 

Hayır: 

1) İşimizi çalacaklar. 

2) Kazandıkları parayı kendi ülkelerine geri gönder-
me riski vardır. 

3) Bu bir kaynak israfıdır. 

   
Oy kullanmak için asgari bir yaş olduğu gibi maksi-
mum oy kullanma yaşı olmalı mı? 

 

Evet: 

1) Birçok yaşlı insan, bilinçli bir seçim yapmalarına 
izin vermeyen hastalıklardan muzdariptir. 

2) Yaşlı insanların fazla yılları kalmadı, bu yüzden 
bu gelecek onların geleceği değil. 

3) Yaşlı insanlar genellikle muhafazakardır ve 
değişikliklere önem vermeyebilir. 

Hayır: 

1) Bu, insanlara yaşlarından dolayı ayrımcılık 
yapmak anlamına gelir. 

2) Yaşlı insanlar daha akıllıdır ve daha fazla 
deneyime sahiptir. 

3) Oy kullanma hakkı, yaşı ne olursa olsun evren-
seldir. 

   
Tüketimi azaltmak için ithal ürünlere vergi uy-
gulanmalı mı? 

 

Evet: 

1) Gümrük vergileri insanların daha az tüketmesini 
sağlayacak. 

2) Daha az trafik olacağı için kirlilik azalacaktır. 

3) İnsanları yerel yerlerden alışveriş yapmaya 
teşvik edecektir. 

Hayır: 

1) Bu, ürünlerin fiyatlarını artıracaktır. 

2) Ülkeler uluslararası rekabet gücünü kaybeder-
ler. 

3) Serbest ticaret, küresel toplumumuzda bir 
ihtiyaçtır. 

   
Yenilenebilir enerji kaynaklarına sübvansiyon 
verilmeli mi? 

 

Evet: 

1) Çevre korumadaki tüm ilerlemeler ödüllendiri-
lmelidir. 

2) Şirketlerin bu enerjileri kullanmaları için daha 
fazla motivasyon anlamına gelir. 

3) O enerjinin fiyatlarını düşüreceğinden daha fazla 
insan kullanabilir. 

Hayır: 

1) Sübvansiyonlar serbest piyasaya zarar verir ve 
diğer rakiplere haksızlık olur. 

2) Sübvansiyonlu paranın başka yerlerden alınması 
gerekecekti. 

3) Sübvansiyonlar çözüm değildir, pazar kendi 
başına yenilik yapabilmelidir. 

   
Hükümet, bireylerin spor aktivitelerini finanse 
etmekten sorumlu olmalı mı, örneğin fitness 
abonelikleri? 

 

Evet: 

1) İnsanları spor yapmaya ve genel sağlıklarını 
iyileştirmeye yönlendirecektir. 

2) WHO, fiziksel aktivite ve sporun kişinin sağlığı 
için önemli olduğuna işaret etmektedir. 

3) İnsanlar orada buluşabilir. 

Hayır: 

1) Bunu yapmak için para nereden gelecek? 

2) İnsanlar zaten spor yapma şansını ya-
kalayamayabilir. 

3) Spor aboneliklerinden daha önemli şeyler finan-
se edilebilir. 

   
Çocukları sağlıklıysa ve okula gitmekte iyiyse, 
ebeveynlerin çocuklarına evde eğitim vermelerine 
izin verilmeli mi? 

 

Evet: 

1) Ebeveynler kendileri ve çocukları için seçim 
yapma hakkına sahiptir. 

2) Evde eğitim, gerçek okuldan daha verimli olabi-
lir. 

3) Ev okulu her öğrenciye daha uygun hale getiri-
lecektir. 

Hayır: 

1) Çocuklar, diğer çocuklarla birlikte çalıştıklarında 
en iyisini öğrenirler. 

2) Çocukların sosyal bir hayata ihtiyacı var. 

3) Ebeveynler eğitimli öğretmenler değildir. 

   
Ülkeler daha laik olmalı mı? 

 

Evet: 

1) Din ve devlet birbirine ait değildir. 

2) Din yalnızca şahsi bir mesele olmalıdır. 

3) Laik bir ülkede ifade özgürlüğüne sahip olmak 
daha kolaydır. 

Hayır: 

1) Ulusal ve dini gelenekleri korumalıyız. 

2) Devlet, nüfusu çoğunlukta temsil etmelidir. 

3) Doğrudan dinden yapılmışsa yasalar üzerinde 
anlaşmak daha kolaydır. 

   
Hayvanat bahçeleri yasaklanmalı mı? 

 

Evet: 

1) Hayvanlar zeki varlıklardır ve özgür olmayı hak 
ederler. 

2) Her şey yapay ve hayvanların gerçekte nasıl 
yaşadığını göstermiyor. 

3) Fiziksel ortam bazen hayvanların ihtiyaçlarını 
karşılamıyor. 

Hayır: 

1) Üreme programları ile nesli tükenmekte olan 
türlerin korunmasına yardımcı olur. 

2) Hayvanlar ve onların korunması konusunda bir 
farkındalık uyandırır. 

3) Hayvanlarla ilgili araştırmalara yardımcı olur. 

   
İnsanların aşı olma seçeneğine sahip olmasına izin 
vermeli miyiz? 

 

Evet: 

1) İnsanlar istedikleri her şeyi yapmakta özgür 
olmalıdır. 

2) Aşı birisini hasta edebilir. 

3) Zaten doğal bir bağışıklık sistemimiz var. 

Hayır: 

1) Aşılar, tehlikeli hastalıkları ortadan kaldırmanın 
bir yolu olabilir. 

2) Çoğunluk aşı olmazsa, etkili bir sonucu ol-
mayacaktır. 

3) Aşılama sizin ve başkalarının hayatını kurtarabi-
lir. 



   
Tüm yabancıların genel seçim için oy kullanma 
hakkına sahip olması gerektiğini düşünüyor 
musunuz? 

 

Evet: 

1) Yabancıların daha kolay uyum sağlamasına 
yardımcı olacaktır. 

2) Onları politik olarak daha fazla ilgilenmeye 
teşvik edecektir. 

3) Ülkenin bir parçası olduklarının bir işaretidir. 

Hayır: 

1) Oy hakkı sadece milliyetle ilgilidir. 

2) Geldikleri ülkede oy kullanmalarına zaten izin 
veriliyor. 

3) Ulusal değerlere zarar verebilir. 

   
Palmiye yağı yasaklanmalı mı? 

 

Evet: 

1) Ormanlara ve nesli tükenmekte olan türlere 
zarar verir. 

2) Palmiye yağı, küresel ısınmaya büyük katkı 
sağlar. 

3) Çocuk işçiliği ve kötü çalışma koşullarıyla ilgilidir. 

Hayır: 

1) Palmiye yağı mobilyayı, pizzayı, çikolatayı, 
şampuanı, ruju vb. Ucuz hale getirir. 

2) Özellikle kadınlar için çok sayıda iş yaratıyor. 

3) Diğer herhangi bir yağ mahsulü ile kıyaslana-
mayan inanılmaz derecede verimli bir yağ 
kaynağıdır. 

   
Kürk endüstrisini durdurmamız gerektiğini 
düşünüyor musunuz? 

 

Evet: 

1) Kürk lüks bir üründür ve insan sağlığı veya refahı 
için gerekli değildir. 

2) Hayvanları sırf kürkleri için esaret altında 
yetiştirmek zalimce ve ahlaka aykırıdır. 

3) Ölümcül hastalıklar, hayvanların yakın bir yerde 
tutulduğu yerlerde yayılabilir. 

Hayır: 

1) Kürk, geleneksel ve lüks bir moda ürünüdür. 

2) Suni kürk biyolojik olarak daha az parçalanabilir. 

3) Kürk, hayvanlardan aldığımız diğer mallar gibi 
bir metadır. 

   
Nükleer enerji kullanımını desteklemeli miyiz? 

 

Evet: 

1) Nükleer enerji, diğer tüm kaynaklardan daha 
fazla temiz hava enerjisi üretir. 

2) İnanılmaz derecede yüksek yakıt / güç çıkış 
oranına sahiptir. 

3) Nükleer reaktörler tarafından üretilen elektrik, 
herhangi bir fosil yakıt santralinden daha ucuzdur. 

Hayır: 

1) Kullanılmış nükleer yakıt oldukça radyoaktiftir ve 
potansiyel olarak tehlikelidir. 

2) Nükleer enerji, yenilenebilir bir yakıt kaynağı 
değildir. 

3) Olası nükleer kazalar korkunçtur (Çernobil, 
Fukuşima). 

   
Diş hekimi randevuları herkes için ücretsiz olmalı 
mı? 

 

Evet: 

1) Daha sağlıklı nüfus = daha üretken iş gücü = 
daha zengin toplum. 

2) Yeterli parası olmayan kişilerin düzenli olarak diş 
hekimine gitmesi adildir. 

3) Çoğu diş problemi insanların kendi hatası değil-
dir. 

Hayır: 

1) Bu pahalı olacak. Para nereden gelmeli? 

2) İnsanlar kendi dişlerine daha iyi bakmalıdır. 

3) Düzenli doktor hizmetlerinin aksine bu bir ölüm 
kalım meselesi değildir. 

   
Şehir merkezlerine araçsız bölgeleri yerleştirmenin 
iyi bir fikir olacağını düşünüyor musunuz? 

 

Evet: 

1) Evet, yavaş araç kullanmak ve sürekli fren yap-
mak çevreyi daha çok kirletiyor. 

2) Şehir merkezlerini daha temiz ve daha sağlıklı 
yaşanır hale getirirdi. 

3) Zaten şehir merkezlerinde toplu taşıma özel 
araç trafiğinden daha iyi çalışıyor. 

Hayır: 

1) Büyük olasılıkla kentsel alanlardaki özel işletme-
lere ve endüstrilere zarar verecektir. 

2) Bazı insanların özel nedenlerden dolayı arabaya 
ihtiyacı vardır. 

3) Bunun yerine, insanları toplu taşıma ve bisiklete 
binmeye teşvik etmeliyiz. 

   
İklim değişikliğini ele almak için kırsal alanlarda 
toplu taşıma iyileştirilmeli mi? 

 

Evet: 

1) Bu, araba trafiğinde ve tıkanıklıkta büyük bir 
azalma anlamına gelir. 

2) Büyük şehirlerin dışında yaşayan insanların da 
toplu taşıma araçlarına ihtiyacı var. 

3) Sera gazı emisyonlarını azaltmak için iyi olur. 

Hayır: 

1) Çok pahalı olur. Para nereden gelecek? 

2) Kırsal kesimde toplu taşıma araçlarının anlamlı 
olması için yeterince potansiyel kullanıcısı yok. 

3) Maliyet, düşük faydalara kıyasla çok fazla. 

   
Diğer yiyecek alternatiflerine yer açmak için sığır 
etinin yasaklanması gerektiğini düşünüyor 
musunuz? 

 

Evet: 

1) Sığır eti üretimi, küresel sera gazı emisyonlarının 
çoğundan sorumludur. 

2) Diğer et türleri ve hatta bitki bazlı alternatifler 
sığır etinin yerini kolayca alabilir. 

3) Sığır eti gereksizdir ve çevreyi kirlettiğine 
kıyasladaha az kişiyi besler. 

Hayır: 

1) Yasaklar, insanların davranışlarını ve alışkan-
lıklarını değiştirmenin yolu değildir. 

2) Sığır eti yasağı, diğer alternatiflere kıyasla genel-
likle daha düşük fiyatlara güvenen insanlara zarar 
verebilir. 

   
Hepimiz daha fazla vejetaryen yemeli miyiz? 

 

Evet: 

1) Bol miktarda et içermeyen yemek var. 

2) Gelecek bu ve şimdi alışsak iyi olur. 

3) Çevreye yardımcı olur - herkesin haftada bir 
etsiz gün geçirdiğini hayal edin! 

Hayır: 

1) Ne istersek yemeliyiz. 

2) Etsiz yemeklerin daha çevre dostu olması gerek-
mez. 

3) Yemek geleneklerimizin çoğu ete dayalıdır. 



   
Giysi üretimi azaltılmalı mı? 

 

Evet: 

1) Pek çok ucuz kıyafet ve hızlı moda çocuk 
işçiliğine bağlanabilir. 

2) Tekstil ve giyim endüstrisi son derece kirletici. 

3) Giysiler için daha döngüsel bir ekonomi elde 
etmenin ilk adımıdır. 

Hayır: 

1) Yüksek giysi üretimi iş yaratır ve ekonomiye 
katkı sağlar. 

2) Bazı insanlar hangi kıyafetleri giydiklerinden 
ödün vermek istemezler. 

3) Moda her zaman değişir, tasarımcıları düzen-
lemek üreticilerden daha iyidir. 

   
İnsanların silah üreticileriyle bağlantılı yatırım 
fonlarına yatırım yapmasına izin verilmeli mi? 

 

Evet: 

1) Kazanılacak para varsa ve kanunu çiğnemiyorsa, 
her şey adildir. 

2) Diğer birçok yatırım fonu şeffaf değildir ve aynı 
derecede kötü bir şeye bağlı olabilir. 

3) İnsanların istedikleri her şeye yatırım yapma-
larına izin verilmelidir. 

Hayır: 

1) Bu tür bir yatırım fonuna yatırım yapmak ahlaki 
olarak yanlıştır. 

2) Yatırım yapılacak başka birçok yatırım fonu var. 

3) Silah üretimi ile bağlantılı bir firmaya destek 
vermemeliyiz. 

   
Ülkenizde asgari cezai sorumluluk yaşı düşürülmeli 
mi? 

 

Evet: 

1) Çocukların suç işlemesini önlemeye yardımcı 
olabilir. 

2) İnsanlar yaşlarına bakılmaksızın eylemlerinin 
sonucunu almalıdır. 

3) Bu sosyal programlarla birleştirilirse çok iyi bir 
çözüm olabilir. 

Hayır: 

1) Bunun çocukların gelişimi üzerinde bazı psiko-
lojik sonuçları olacaktır. 

2) Çocuklar hapisle cezalandırılırsa, gerçek suçlular 
olabilirler. 

3) Hayır, hiçbir şeyi engellemez. 

   
Ülkenizde oy kullanma yaşı düşürülmeli mi? 

 

Evet: 

1) Siyasi bir görüş ifade etme hakkı yaşa göre 
belirlenmemelidir. 

2) Gençler yarının yetişkinleridir ve dinlenilme 
hakkına izin verilmelidir. 

3) Mümkün olduğunca çok sayıda siyasi inanca 
sahip olmak her zaman iyidir. 

Hayır: 

1) 18 yaşına kadar çocuklar her türlü yetişkin 
sorunu ve sorusuyla karşı karşıya kalmamalıdır. 

2) 18 yaşın altındaki çocuklar henüz kendi fikirlerini 
oluşturmamışlardır ve ebeveynlerinden çok fazla 
etkilenebilirler. 

3) Şimdi olduğu gibi gayet iyi çalışıyor. 

   
Ülkeniz insan haklarını ihlal eden ülkelerle dostane 
ilişkiler kurmayı bırakmalı mı? 

 

Evet: 

1) Ülkelere temel insan haklarına uymaları için 
baskı yapma yükümlülüğümüz var. 

2) O ülkelere ve dünyanın geri kalanına önemli bir 
sinyal gönderiyor. 

3) Diğer ülkeleri de insan haklarını ihlal etmekten 
caydırabilir. 

Hayır: 

1) Bu ülkelerle işbirliği yapmazsak bunun ülkemiz 
ekonomisi üzerinde etkileri olacaktır. 

2) Bu ülkelerdeki insanlar, hükümetlerinin eylemle-
ri nedeniyle geride bırakılmamalıdır. 

3) Diyalog ve diplomasi ilerlemenin tek yoludur. 

   
Ülkenizde uyuşturucu iğne odaları (bağımlıların 
damar içi madde enjekte edebileceği tıbbi olarak 
denetlenen alanlar) oluşturulmalı mı? 

 

Evet: 

1) Bağımlıların kirli iğnelerden hastalık kapma riski 
daha azdır. 

2) Sokaklar insanların yanlışlıkla üzerine basabildiği 
iğnelerle dolup taşmaz. 

3) Doz aşımı yapan kişiler hızlı bir şekilde nitelikli 
yardım alabilirler. 

Hayır: 

1) Bağımlı olmayı kolaylaştıracaktır. 

2) Görünüşe göre yetkililer ağır uyuşturucuları 
meşrulaştırıyor. 

3) Bağımlılar ve uyuşturucu iğne odaları, bölgeyi 
kötü gösteriyor. 

   
Hükümetiniz benzin fiyatlarını yükseltmeli mi? 

 

Evet: 

1) Çevre için daha iyidir. 

2) İnsanları toplu taşıma araçlarına binmeye teşvik 
edebilir. 

3) Benzinli arabalar hiçbir koşulda geleceğin 
çözümü değil. 

Hayır: 

1) Özellikle çok parası olmayan araba sürücüleri 
için pahalıdır. 

2) Toplu taşıma her yerde geçerli bir alternatif 
değildir. Kırsal kesimden gelen insanlar özellikle 
zorlanacaktır. 

3) Devlet müdahale ettiğinde ve insanların günlük 
yaşamlarını düzenlediğinde insanlar iyi hisset-
miyor. 

   
Ülkeniz drone teknolojilerindeki araştırmaları 
desteklemeli mi? 

 

Evet: 

1) Dronlar, insani yardım çalışmalarında, özellikle 
başka türlü erişilemeyen yerlerde kullanılabilir. 

2) İHA'larda gelecekte faydalı olabilecek keşfedi-
lmemiş avantajlar olabilir. 

3) Savaşlarda insan yerine insansız hava araçları 
kullanırsak hayat kurtarılabilir. 

Hayır: 

1) Drone teknolojileri, dünyadaki çatışmaları 
tırmandırabilecek bir düşman tarafından kullanıla-
bilir. 

2) Dronlar, askeri görevler sırasında kazara sivilleri 
bombalayıp zarar verebilirler. 

3) Teknoloji kontrolden çıkabilir. 

   
İklim değişiklikleri nedeniyle alternatif yiyecek 
olarak böcek yer misiniz? 

 

Evet: 

1) Böcek yemek, geleneksel et türlerini yemekten 
daha sürdürülebilirdir. 

2) Böcekler için iyi bir hayvan refahı elde etmek 
kolaydır. 

3) Böcekler yüksek düzeyde protein içerir. 

Hayır: 

1) Böcek yemek tuhaftır ve çekici değildir. 

2) Başka vejetaryen alternatifler bulmayı tercih 
ederim. 

3) Böcek yiyerek doyabileceğimi sanmıyorum. 



   
Hükümetiniz atık ayırmayı zorunlu hale getirmeli 
mi? 

 

Evet: 

1) Çevre için daha iyidir ve döngüsel bir ekonomiye 
ulaşmaya bir adım daha yaklaşır. 

2) O kadar da zor değil ve en zararlı atıkları doğa-
dan ve çöplüklerden uzak tutuyor. 

3) Geri dönüştürülmüş malzemeleri yeniden kul-
lanmak isteyen endüstriler için büyük bir fırsattır. 

Hayır: 

1) Kırsal alanlarda sık ve verimli bir şekilde geri 
dönüşümü pahalı ve zordur. 

2) Bir fark yaratmayabilir. Pek çok yer zaten 
sınıflandırılmış plastikleri ve metalleri yakar. 

3) Şimdiki atıkların işlenme biçiminde çok fazla 
değişiklik gerektiriyor. 

   
Devletiniz mağazalarda plastik poşet satışını ya-
saklamalı mı? 

 

Evet: 

1) Çevre için daha iyi olur ve daha fazla plastiği 
doğadan uzak tutar. 

2) Alışkanlık haline geldiğinde, alışverişe giderken 
yeniden kullanılabilir çantayı hatırlamak daha 
kolay olacaktır. 

3) Plastik, özellikle dünya okyanusları için za-
rarlıdır. 

Hayır: 

1) Bir şeyleri yasaklamak asla ileriye giden yol 
değildir - odaklanma, farkındalık yaratmak olma-
lıdır. 

2) Tüketiciler, yeniden kullanılabilir çantalarını 
unuturlarsa zor durumlarla karşılaşacaklardır. 

   
Çevreyi düşünerek uçak biletleri daha mı pahalı 
tutulmalı? 

 

Evet: 

1) Çevreye çok faydalı olacaktır. 

2) Hızlı trenlere yatırım yapmaya zorlar ve onları 
daha ucuz ve daha iyi hale getirir. 

3) Hava yoluyla seyahat etmek hayatın bir gereği 
değildir. 

Hayır: 

1) İnsanlar, düşük bir gelire sahip olsalar bile 
dünyayı görme fırsatına sahip olmalıdır. 

2) Zaten en çok uçanlar işletmeler ve zenginler. 
Yine de karşılayabilecekler. 

3) Uçaksız yapamayız, bunun yerine sürdürülebilir 
yakıtı araştırmalıyız. 

   
İş yerlerinde cinsiyet kotası uygulanmalı mı? 

 

Evet: 

1) Daha eşit bir cinsiyet temsili işletmeler ve bü-
yüme için iyidir. 

2) Cinsiyet eşitliğine yönelik gelişme çok yavaştır - 
düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

3) Kadınlar, eşit niteliklere sahip olsalar bile er-
keklerle aynı fırsatlara sahip değiller. 

Hayır: 

1) Birisinin cinsiyeti değil, kişinin nitelikleri 
çalışacağı yeri belirlemeli. 

2) Cinsiyet kotaları, kota sistemi nedeniyle isti-
hdam edilen veya terfi ettirilen kadınları bal-
talayacaktır. 

3) Teşvik etmeye ve konu hakkında farkındalık 
yaratmaya odaklanmalıyız. 

   
Hükümetiniz, insanların internette nelere eriştiğini 
kontrol eden bir politika oluşturmalı mı? 

 

Evet: 

1) Herkese okuduklarının doğru olduğunu garanti 
eder. 

2) Nefret söylemini azaltır. 

3) Hukukun üstünlüğünü garanti eder. 

Hayır: 

1) İfade özgürlüğünü azaltır. 

2) Devletin beğenmediği içeriği sansürlemesine yol 
açabilir. 

3) Artık çevrimiçi gizliliğiniz yok. 

   
Monarşiler kaldırılmalı mı? 

 

Evet: 

1) Monarşiler, güce sahip olup olmadıklarına 
bakılmaksızın, demokratik bir topluma uymazlar. 

2) Bir konumu miras alma kavramı diktatörlüklerin 
karakteristiğidir. 

3) Monarşiler eski günlere aittir. Para daha iyi 
kullanılabilir. 

Hayır: 

1) Monarşiler ülkenin kültürel ve tarihi mirasını 
korurlar. 

2) Monarşilerin turistik cazibe merkezi olması 
nedeniyle ekonomik faydaları olabilir. 

3) Monarşiler küresel sahnede olumlu bir rol oynar 
ve ülkeler arasında barışı teşvik eder. 

   
NATO'nun veya Avrupa ülkelerinden gelen 
ordunun, demokrasiye geçişlerini desteklemek için 
diğer ülkelere müdahale etmesine izin verilmeli 
mi? 

 

Evet: 

1) İnsanların baskıdan kurtulmalarına destek 
olabilir 

2) Devletteki yolsuzluğu ortadan kaldırabilir. 

3) Ülkenin gelişimine başlaması için destek olabilir. 

Hayır: 

1) Batı dünyası, diğer ülkelere hükmedebilecek 
efendi değil. 

2) Yeni hükümet, diğer ulusların çıkarlarına uy-
maya zorlanabilir. 

3) Ülkenin öncekinden daha savunmasız olma riski 
büyük. 


