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Du är vd för vattenkraftföretaget. Med dammbygget lovar du en optimal elförsörjning och mycket lägre
elpriser. Du garanterar att fisketrappor ska byggas för att underlätta fiskmigrationen. Du garanterar förebyggande insatser mot översvämningar och kontrollåtgärder. Du har stora visioner och är övertygad om att den
artificiella reservoaren (dammen) kommer att bli en attraktiv plats för turism och utländska investeringar. Du
föreslår att vinsterna från turismen används som kompensation till de personer/familjer som tvingas flytta på
grund av byggnationerna.

Du bor i byn nedströms den planerade dammen. Du är inte rädd för dammbrott och är villig att flytta, för att
du har stora egna planer för området. Du vill bygga ett stor vattensportcenter med fiske, segling, simning,
fågelskådning och mycket annat runt reservoaren. Det finns ingen liknande anläggning i regionen och du
vet att intresset för ett vattensportcenter är stort. Skulle du få igenom dina planer, så kan du erbjuda jobb till
många av dem som tvingas flytta på grund av bygget och lämna sin nuvarande sysselsättning.
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Du är kommunens representant och känner starkt för projektet. Du ser en möjlighet a att själva byggandet
kan öppna upp nya arbetstillfällen och sänka den lokala arbetslösheten under några år. Dessutom vet du att
det finns nationella bidrag att få för lokala initiativ, som bidrar till att minska växthusgasutsläpp, och du
tycker att vattenkraftverket är det perfekta projektet för detta.
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Du representerar en nationell ideell natur- och djurskyddsförening. Du är rädd om det vackra skogsområdet, som ligger där man planerar att bygga dammen, och de ekosystem som är bundna till det. Om dammen byggs kommer skogsområdet med tillhörande ekosystem att dränkas och förstöras. Du tycker att en
utveckling av turismen i regionen är en strålande idé, men du och många andra medlemmar vill gärna stödja
alternativ ekoturism på de befintliga gårdarna i regionen, och därmed skydda skogen där dammen planeras
byggas men lika mycket växt- och djurlivet nedströms den planerade dammen.
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Du är jordbrukare i området uppströms och jordbruksmarken som du äger kommer att dränkas om dammen
byggs. Du och din familj bor på gården och lever av gårdens produkter, som säljs regionalt och ger jobb till
många av era grannar, som hjälper till på gården. Att flytta nedströms vid ett eventuellt dammbygge är inget
alternativ, eftersom du vet att marken där kommer vara mycket mindre produktiv än din nuvarande mark.
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Du bor i en by nedströms den planerade dammen och har valts att representera byns invånare på mötet. Du
har en hel lista med bekymmer och klagomål. Det dina grannar är mest rädda för är att dammen kan rasa
ihop och förstöra hela byn. Du har också fått i uppgift från dina kamrater på fiskeklubben att uttrycka deras
oro. De har nämligen läst att 20 procent av världens sötvattenarter är hotade på grund av världens stora dammar!

Vattenpaketet, Roligt med vatten, rollspel om vattenkraft

