1

Du är en bonde som lever på odlingarna från din gård. Du använder bekämpningsmedel för att hålla ogräset borta och optimera inkomsterna från din produktion. Du har hört att medlen som du använder inte är
miljövänliga. Du har också sett att fiskarna som brukar simma i den lilla ån, som ligger intill din gård, har
fått lite konstig färg de senaste åren. Du vill inte gärna att fiskklubbens medlemmar ska fortsätta fiska där,
men du vill inte avslöja varför. Du skulle gärna ta emot bidrag för att ha råd med alternativa odlingsmetoder,
där du hade kunnat bekämpa ogräs utan att förorena naturen och samtidigt undvika att höja priset på dina
grönsaker. Du är starkt emot den naturstig som du har läst ett förslag om i tidningen och som hade gått rakt
igenom dina ägor.

2

Du är granne till den bonde som har kommit till mötet idag. Du är mycket arg på din granne som du förgäves
har försökt samtala med många gånger för att lösa problemen med bekämpningsmedlen som hon/han använder. Du har tidigare skickat ett brev till lokaltidningen där du ville väcka uppmärksamhet för bekämpningsmedlens negativa effekter på naturen och vattnet. Du tackar emellertid högljutt nej till prishöjningar på
grönsaker och vatten. Du hotar till och med bonden och andra med att samla alla grannar och kunder och
utöva bojkott mot deras produkter i fall priserna skulle stiga.

3

Du är stadens trädgårdsmästare. Mötet är inget du känner dig bekväm med. Du vet själv att du under 70-talet
använde bekämpningsmedel (i lite större mängd än tillåtet) för att hålla ogräset borta från vissa områden i
staden. Du fick löneförhöjning för din effektivitet, men du vet själv att det inte var på grund av all extra tid
som du tillbringade med hackan i hand i rabatterna, utan för att du använde mycket av ett ämne som nu visar
sig ha farliga miljöeffekter. Nu hoppas du att ingen får reda på något. Du anstränger dig för att alla ska lägga
skuld på bonden och försöker dölja dina skuldkänslor.

4

Du är arbetsledare på den lokala möbelfirman. Ni har under många år haft ett avtal med borgmästaren som
ger er billigt trä från Vabo skog, men det har påverkat djurlivet kraftigt. Dessutom har borgmästaren upptäckt att ni använder ett miljöfarligt ämne för att behandla era möbler och han vill nu riva upp det gamla
avtalet. Du försöker övertyga alla om att ni vill gottgöra de misstag som ni kan ha begått. Du har hört att
vattenledningar också innehåller ett miljöfarligt ämne och försöker därför skylla vattenproblemen på vattenrörstillverkaren i stället. Du försöker övertyga lokaltidningens redaktör om att förklara situationen (ur din
synvinkel) för sina läsare, så att du kan få deras stöd; du försörjer ju trots allt redaktören när du betalar för
dina återkommande annonser i tidningen!

5

Du leder verksamheten som tillverkar vattenledningar till vattenförsörjningen i staden. Du vet att dina ledningar är gjorda av ett miljöfarligt ämne och du vet att du skulle vilja byta ut dem alla. Du är redo att göra
detta men Vattenköpings borgmästare har bett dig att hålla tyst om saken, eftersom det skulle leda till en
prishöjning på vatten och följaktligen upprörda invånare vid nästa val. Du försöker övertyga lokaltidningens
redaktör om att förklara situationen (ur din synvinkel) för sina läsare, så att du kan få deras stöd; du försörjer
ju trots allt redaktören när du betalar för dina återkommande annonser i tidningen!

6

Du är ordförande i fiskeklubben. Du älskar att vara ute i naturen och fiska, och har blivit alltmer orolig över
åns vattenkvalitet de senaste åren. Du god vän med borgmästaren, som har lovat dig en plats som miljörådgivare om du stödjer honom. Däremot vet du att han döljer viktig information om det giftiga ämne som Vattenköpings vattenrör innehåller.
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7

Du är redaktör på lokaltidningen. Du är stolt över att du har publicerat arga brev från enskilda invånare som
ville uppmärksamma den försämrade vattenkvaliteten i staden och böndernas skuld i frågan. Du har dock
glömt att du får pengar från vattenrörstillverkaren och möbelfirman som annonserar i din tidning, och de
verkar också vara bland de skyldiga. Du försöker därför nyansera dina anklagelser. Du har undersökt fallet
lite och har upptäckt att trädgårdsmästaren hade uppgiften att bekämpa ogräset i staden under 70-talet. I dokument du hittade står det att han under samma period fick en löneförhöjning från dagens borgmästare! Fick
han högre lön för att hålla tyst om hur mycket bekämpningsmedel han fått använda?

8

Du är chef för Vattenköpings vattenverk. Du har problem med pesticider i en av dina brunnar som ligger
mycket nära ån i Vattenköping. Man skulle möjligtvis kunna blanda detta vatten med rent vatten från andra
brunnar så att de resulterande halterna i vattnet kommer under gränsvärdet för dricksvatten (och alltså kan
användas som dricksvatten). Du skulle också kunna avstå från vattnet från den förorenade brunnen, men det
skulle betyda att du måste köpa vatten från vattenverket i grannstaden. Du måste alltså förbereda argument
för en möjlig prishöjning av vattnet i Vattenköping i framtiden. Alternativet som du föreslår är att försöka
borra nya brunnar i skogen.

9

Du är förespråkare för Vabo Skogs djurvänner. Du är upprörd och orolig över hur djurlivet har försämrats
i Vabo Skog som en följd av möbelfirmans träförbrukning, som tillåts av borgmästaren. Du har också hört
om förslaget att prova nya brunnar i skogen, och vill höra mer om detta från vattenverket. Du känner till de
politiska, och enligt dig oetiska, intressen som fiskeklubbens ordförande har, men du måste ändå på något
sätt stå vid hans sida, för naturens skull. Du är också medlem i Naturskyddsföreningen och vill att en del av
bondens ägor blir naturstig så att du och dina naturälskande kompisar kan promenera mellan de två skyddade områden som gården ligger emellan.

10

Du är Vattenköpings borgmästare. Du vill bli omvald i nästa val och då gäller det att skaffa goda vänner
under dagens möte. Det är en hel rad saker du gärna vill blunda för idag. Du kommer väl ihåg att du under 70-talet berömde trädgårdsmästaren för hans effektiva bekämpning av ogräs, trots att du visste att han
använde för mycket bekämpningsmedel. Du utövar dessutom utpressning mot vattenledningstillverkaren:
du vet att vattenledningarna i staden behöver bytas ut, men du vill undvika att göra detta innan valet, eftersom det skulle leda till vattenprishöjningar och arga invånare! Samtidigt är du orolig över vattenkvaliteten
i staden: det är inte bara det att du och dina barn dricker vattnet, utan du tänker också på din stuga vid
Storsjön. Du skulle gärna vilja kunna bada vid den i framtiden också.
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