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Zahraniční společnost budující silnice
Zastupujete zahraniční společnost stavějící dálnice. Jejím zájmem je vystavit
dálnici přes prales propojující sousední země. Potřebujete získat souhlas jedné
skupiny žijící v pralese. Pak můžete kácet každý rok tolik stromů, kolik si
domluvíte se společnostmi či společností, kteří těží v pralese.

Obrázek 3 Figura pro rozřazení do skupiny Společnost budující silnice

Chovatelé dobytka
Zastupujete místní chovatele dobytka. Jejich zájmem je kácet stromy, aby
rozšířily pastviny pro chov svého dobytka. Každý rok máte právo na to vykácet 3
stromy. Rozšiřování pastvin můžete kdykoliv omezit.

Obrázek 4 Figura pro rozdělení do skupinky Chovatelé dobytka

Novo-osídlenci
Zastupujete novo-osídlence, kteří se nově přestěhovali na okraj pralesa. Novoosídlenci jsou farmáři a pěstují zeleninu a kukuřici na pozemcích, které dostali od
vlády. Někteří osadníci si se svými poli vystačí, někteří by chtěli prodávat zeleninu
a rozšiřovat svá pole. Každý rok mohou vykácet 2 stromy. Pokud se domluví s
jinou skupinou, mohou vykácet více stromů a rozšířit svá pole.

Obrázek 5 Figura pro rozdělení do skupiny Novo-osídlenci

Dřevařská společnost vyrábějící nábytek
Zastupujete mezinárodní dřevařskou společnost vyrábějící nábytek. K tomu, aby
měla zisk, potřebuje firma každý rok vykácet 2 stromy. Pokud se domluví ještě
s jednou skupinou z pralesa, mohou navýšit těžbu a získat větší zisk.

Obrázek 6 Figura pro rozdělení do skupiny Dřevařské společnosti

Domorodci z kmene Awá

Zastupujete domorodce z kmene Awé. Domorodci z kmene Awé žijí v rezervaci,
kde je omezená těžba. K výstavbě obydlí, zbraní a pro palivové dříví jim stačí
každý rok pokácet jeden strom. Jejich zájmem je žít tak jako jejich předci, mimo
civilizaci a v souladu s pralesem. Prales je jejich zdrojem obživy, potřebují ho
k životu a potřebují, aby byl zachován.

Obrázek 7 Figura pro rozdělení do skupiny Domorodců z kmene Awá

Farmaceutická společnost Medico
Jste zástupci farmaceutické společnosti Medico. Medico vyrábí léky ze stromů a
vzácných rostlin rostoucích v pralese. Mají zájem o vzácné bíle stromy a zájem
podporovat zachování druhové rozmanitosti v pralese.

Obrázek 8 Figura pro rozřazení do skupiny Farmaceutické společnosti Medico

Greenpeace

Jste zástupci mezinárodní nevládní nátlakové skupiny, financované
z dobrovolných příspěvků veřejnosti a průmyslových společností. Ve středu
vašeho zájmu je především zabránit ničení a vykořisťování tropických pralesů.
Vaše skupina dostala za úkol pokusit se přesvědčit různé skupiny žijící a pracující
v Pralese, aby snížily své nároky na dřevo a podporovaly zalesňování
odlesněných ploch. Vaše kampaň se řídí zásadou nenásilného, ale trvalého tlaku.
Pokud jste uspěli při prosazování rekultivačního programu, který musí uskutečnit
alespoň jedna skupina, která stromy kácí, můžete vysadit každá dvě kola
maximálně 2 stromy nad rámec toho, co je povoleno.

Obrázek 9 Figura pro rozřazení do skupiny Greenpeace

