SE - Discussiestellingen havo 5, oktober/november 2012
Maandag 29 oktober
11.30 u. – 12.20 u.
1. Mensen met hoge inkomens moeten veel meer zorgpremie en belasting gaan betalen.
2. Politie en justitie moeten meer bevoegdheden krijgen om computers te hacken.
13.00 u. – 13.50 u.
1. De Belgische kerncentrale in Tihange moet zo snel mogelijk worden gesloten.
2. Hopelijk wint Obama en niet Romney de presidentsverkiezing.
13.55 u. – 14.45 u.
1. Zonder de euro sterft Europa.
2. De NOS dient de Tour de France niet meer uit te zenden.

Dinsdag 30 oktober
10.35 u. – 11.25 u.
1. Het salaris van topbestuurders in de publieke sector mag niet boven de Balkenende-norm komen.
2. Tbs’ers keren te snel terug in de maatschappij.
11.30 u. – 12.20 u.
1. De maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen moet weer worden verlaagd tot 120 km p/u.
2. De jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam geeft een fout beeld van homofilie en is daarom niet
bevorderlijk voor de emancipatie van homo’s.
13.00 u. – 13.50 u
1. Onderwijs op godsdienstige (katholieke, protestantse, islamitische, etc.) grondslag moet in
Nederland worden afgeschaft: in Nederland moet het gehele onderwijs openbaar worden.
2. Bloedbanken moeten mannen die met een man seks hebben gehad, blijven weigeren.

Woensdag 31 oktober
8.30 u. – 9.20 u.
1. Allochtone jongeren met een dubbel paspoort (zoals veel Marokkaanse jongeren) moeten bij
zware delicten door de rechter uit Nederland kunnen worden gezet.
2. Om kosten te besparen moet het mogelijk worden dat docenten in hoorcollegevorm gaan
lesgeven aan grotere groepen leerlingen (bijv. aan groepen van ongeveer 60 leerlingen).
9.25 u. – 10.15 u.
1. Justitie moet kunnen beschikken over het dna van alle Nederlanders en zij moet daar bij juridisch
onderzoek onbelemmerd (zonder toestemming te hoeven vragen) gebruik van kunnen maken.
2. Het Suikerfeest moet een nationale feestdag worden.
11.30 u. – 12.20 u.
1. Steeds meer studies en opleidingen op Nederlandse universiteiten en hogescholen verplichten
toekomstige studenten toelatingstesten te doen of motivatiegesprekken te voeren. Dit is een goede
ontwikkeling.
2. Rechters moeten computerprogramma’s de strafmaat laten bepalen.

Donderdag 1 november
10.35 u. – 11.25 u.
1. Criminelen als Holleeder verdienen geen podium.
2. Het is belachelijk dat voetballers als Ronaldo meer dan 40 miljoen euro per jaar kunnen verdienen.
11.30 u. – 12.20 uur
1. De overheid moet ervoor zorgen dat Nederlanders in Nederland alle wedstrijden van het
Nederlands voetbalelftal altijd gratis op hun televisies kunnen bekijken.
2. In Nederland moet de overheid aan iedereen vanaf 18 jaar een basisinkomen geven.

Vrijdag 2 november
8.30 u. – 9.20 u.
1. Waterstofauto’s , zoals de nieuwe Hyundai, moeten over een aantal jaren massaal worden
verkocht/gekocht.
2. Het kabinet moet zich meer inzetten voor vrouwen aan de top.
9.25 u. - 10.15 u.
1. Wie een inbreker in zijn huis betrapt, mag die inbreker met het benodigde geweld uit zijn huis
verwijderen (maar dan wel zo dat het leven van die inbreker geen gevaar loopt).
2. Bij oerwoudgeluiden en andere discriminerende spreekkoren moeten de arbitrage en de
voetballers het veld verlaten.
10.35 u. – 11.25 u.
1. Europese integratie is een illusie.
2. In Nederland moeten de vakanties van scholieren worden aangepast: de zomervakantie moet, net
als in België, voor alle scholieren duren van 1 juli tot en met 31 augustus (waardoor er in de rest van
het jaar minder vrije dagen zullen zijn, omdat het totaal aantal vrije dagen niet zal veranderen).
11.30 u. – 12.20 u.
1. Acties van de abortusboot Women on Waves leiden slechts tot irritaties.
2. De doodstaf moet worden ingevoerd.
13.00 u. – 13.50 u.
1. De internationale, wereldwijde voetbalbond FIFA moet voetbalclubs die schulden hebben van
meer dan 10 miljoen euro niet tot internationale toernooien als de Champions League toelaten.
2. Het dragen van dure merkkleding leidt tot discriminatie.

