SKAL OLIEN BLIVE I
UNDERGRUNDEN?

www.unesco-asp.dk

Grupper til dilemma-spillet

Olieselskabet Clean Oil:
I repræsenterer et stort internationalt olieselskab. Jeres overordnede interesse er at tjene så
mange penge som muligt. I har allerede investeret i prøveboringer. I er selvfølgelig ærgerlige
over, at der skete et uheld med olieudslip ved prøveboringen – men I prøver at tale sagen
ned.
Jeres interesser er:
at få lov til at udvinde olie dér, hvor der er de største olieforekomster (det ved I fra
undersøgelserne)
at betale så lidt for tilladelsen som muligt og så lidt i skat som muligt
at der bliver så få miljøkrav som muligt
at investere mindst muligt i lokalsamfundet (men måske nok til at undgå protester)
Materiale:
https://www.dr.dk/nyheder/udland/video-en-halv-million-liter-olie-fosser-ud-i-vandloebi-amazonas nyheder fra 2016
https://www.fyens.dk/udland/Ecuador-starter-olieboringer-i-regnskov/artikel/3064836

Beboere i landsbyen Midal:
I repræsenterer den lokale befolkning i området – den oprindelige befolkning. Jeres landsby
ligger midt i regnskoven og tæt på det sted, hvor prøveboringerne fandt sted. I er ikke helt
enige om prioriteringen af jeres ønsker.
Jeres interesser er:
- at der sker en udvikling i jeres område – kan olieselskabet eller politikerne sørge for det?
- at der bygges bedre veje, at den lille skole udbygges, at få en uddannet lærer – og en
sundhedsklinik
- at jeres drikkevand ikke forurenes og at jorden kan dyrkes
- at bevare en stor del af regnskoven, som er rammen om jeres kultur
Materiale:
http://oxfamibis.dk/flor-de-marias-kamp-mod-olien/
https://youtu.be/ySE2Q4eOdHk Alex fortæller historien om olien
https://youtu.be/IOX9rGaNpec tegnefilm om Yasuni og regnskovens biodiversitet
NGO`en ”Miljø og demokrati”

NGO står for “non governmental organisation” – I repræsenterer en organisation, som
arbejder for, at almindelige mennesker har indflydelse på deres liv og bliver hørt i vigtige
spørgsmål. I arbejder også for større bæredygtighed og for at sætte klimaspørgsmål på
dagsordenen. Bevarelse af regnskoven er også en af jeres mærkesager.
Jeres interesser er:
- at støtte den lokale befolkning, så deres synspunkter bliver hørt
- at bevare så stor en del af regnskoven som muligt – både for de oprindelige folk og
biodiversiteten
- at olieselskabet, HVIS det får tilladelse til boringer, betaler en høj pris og forpligter sig til at
investere i lokalsamfundet
- at olieselskabet, HVIS det får tilladelse til boringer, betaler skat i Sydperudor og overholder
landets love
Materiale:
https://youtu.be/IOX9rGaNpec tegnefilm om yasuni og regnskovens biodiversitet
http://www.jenshvass.com/blog/2012/09/07/biodiversitet-iv/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/video-en-halv-million-liter-olie-fosser-ud-i-vandloebi-amazonas nyheder fra 2016

Sydperudors politikere:
I repræsenterer forskellige politikere i Sydperudor. Nogle af jer kender Isunay regnskoven ret
godt, mens andre er vant til at leve i storbyen. I skal skaffe penge til at skabe udvikling og
vækst i landet. Der er ikke særlig meget olie tilbage i de gamle olieområder, og olien under
Isunay repræsenterer store beløb. Olieselskaberne er meget interesseret og tilbyder store
beløb. MEN det er også en mulighed at bede FN og det internationale samfund om penge for
at lade olien blive i jorden. Det vil også være godt for den globale klimaindsats
Jeres interesser er:
- at finde penge til at skabe udvikling i landet – og her er olien en god mulighed
- at skabe arbejdspladser og vækst
- at befolkningen ikke protesterer mod jer eller mod olieselskabet
- at holde jer på god fod med FN, som har udnævnt Inusay til Unesco biosfære-reservat
Materiale:
http://www.jenshvass.com/blog/2012/09/07/biodiversitet-iv/
https://www.fyens.dk/udland/Ecuador-starter-olieboringer-i-regnskov/artikel/3064836
https://youtu.be/ySE2Q4eOdHk Alex fortæller historien om olien
FN repræsenteret af folk fra UNESCO:

I repræsenterer UNESCO, den del af FN som for år tilbage har udnævnt Isunay regnskoven till
biosfære-reservat. I er derfor opsat på at beskytte den (ligesom I også beskytter andre
områder i verden) Samtidig er i optaget af de globale klimaspørgsmål – verden skal have
sænket udslippet af CO2, og derfor er olie ikke jeres favorit-energikilde. Spørgsmålet om at
kompensere Sydperudor økonomisk, så olien kan blive i jorden, tiltaler jer – men er det
realistisk? Og vil andre lande følge efter og komme med lignende forslag?
Jeres interesser er:
- at beskytte Isunay regnskoven
- at nedbringe brugen af de fossile brændstoffer til gavn for klimaet
- at have et godt samarbejde med Sydperudos regering
- at en eventuel kompensation for at lade olien blive i jorden ikke bliver FOR dyr
Materiale:
https://youtu.be/IOX9rGaNpec tegnefilm om yasuni og regnskovens biodiversitet
http://www.jenshvass.com/blog/2012/09/07/biodiversitet-iv/
https://www.fyens.dk/udland/Ecuador-starter-olieboringer-i-regnskov/artikel/3064836

