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1.  På Facebook, YouTube og blogs findes der mange eksempler på børn og unge, der 

anbefaler produkter. Det kan være umuligt at skelne, om det er for at dele deres glæde, 

over det de har købt, eller om de får betaling af en virksomhed for at vise produkterne frem. 

Er du stødt på denne form på skjult reklame på blogs eller sociale medier?  

  

2.  Flere rejsebureauer tilbyder nu at krydre danskernes solferie i lande som Burma, 

Thailand og Cambodja med ”lokale og sociale oplevelser” - såsom besøg på børne-

hjem. Men flere børneorganisationer mener, at det er både usmageligt og uetisk.   

Er du enig med børneorganisationerne?  

  

3.  Frivillige fra Dyrenes Beskyttelse rykker oftere og oftere ud til sager, hvor der 

er mistanke om, at et dyr ikke har det godt. I 2013 skete det hele 9.000 gange. I 

Dyrenes Beskyttelse er man voldsomt bekymret over den manglende respekt for dyr. 

Har du nogensinde anmeldt et dyr i nød til Dyrenes Vagtcentral på akutnummeret 1812? 

  

4.  Ifølge en ny undersøgelse mener mange danskere - især de 18-29-årige - at 

det er helt i orden at holde sin mund, hvis tjeneren glemmer at skrive en vare på 

regningen, eller hvis en vare går for billigt ind på bonen i supermarkedet.    

Er du enig med de over 50 procent unge danskere, der har denne holdning? 

  

5.  På DR1 kan man hver uge se udsendelsen ”For godt til at være sandt?”  

Thomas Buch-Andersen kigger nærmere på forskellige reklamer og tester, om 

de holder, hvad de lover forbrugerne. 

Har du oplevet en reklame, der lover mere, end den holder? 

  

6.  Ugandas præsident har underskrevet en lov, som kan betyde, at landets homosek-

suelle risikerer at få livsvarigt fængsel. Den danske udviklingsminister har advaret om,  

at det kan få konsekvenser for Danmarks årlige bistand på 340 millioner kroner til landet. 

Bør Danmark droppe bistanden til Uganda? 

  

7.  Tal fra Diabetesforeningen viser, at 300.000 danskere lider af diabetes, men an- 

tallet forventes at stige til 600.000 patienter med sygdommen i 2025.  For meget usund 

mad og for lidt motion vil gøre flere syge. 80 procent lider af type 2, som er arvelig. 

Er du opmærksom på denne sygdom?  

  

8.  ”Jeg er en varm tilhænger af kæft, trit og retning i skolen, fordi hvis ingen tier, er der 

ingen, der lytter, og lytning er en forudsætning for samtale og dialog. Skolen skal være 

en mulighed - ikke en rettighed” (del af et debatindlæg skrevet af en pensioneret lærer). 

”Skolen skal være en mulighed - ikke en rettighed”. Enig? 
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