Dilemmakort
Du jobber som hjelpearbeider i en nødhjelpsorganisasjon

Etter å ha kjempet hardt for fri tilgang for nødhjelpsforsyninger til et okkupert og
utsatt område i Ukraina i lang tid, får dere endelig grønt lys av de russiske styrkene
som okkuperer området. Det har lenge vært forbud mot innreise også for
nødhjelpsorganisasjoner, og befolkningen i området lider stort under mangel på
mat, vann og medisiner. Men etter noen få uker oppdager dere at mange av
rasjonene dere deler ut havner hos de russiske styrkene, og ikke lokalbefolkningen
som trenger dem. Vil du late som du ikke ser det, eller konfrontere de russiske
styrkene?

Du representerer et land med vetorett i Sikkerhetsrådet

Som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd har ditt land jobbet intenst for å få til
en resolusjon om Ukraina-konflikten den siste tiden. Det er viktig for deg at
resolusjonen blir så sterk som mulig, og aller helst inneholder konkrete tiltak eller
bestemmelser for veien videre. Nå er forhandlingene i sluttfasen, men ett av de
andre vetolandene setter seg på bakbeina, og vil ikke bli med på noe annet enn en
relativt svak resolusjonstekst, som kun fordømmer voldshandlingene og ikke
inneholder noen konkrete tiltak. Vil du signere en svak resolusjon som kun
fordømmer, eller vil du da heller legge ned veto?

Du er bedriftsleder i Norge

Bedriften din produserer våpendeler, som så settes sammen i andre land. Det finnes
allerede et forbud mot å selge våpen til land i krig eller borgerkrig. Nå får dere
opplysninger om at en bedrift i et annet land, som er en av deres største kunder,
selger delene videre til Russland. Dette er utenfor deres kontroll, og dere gjør ikke
noe ulovlig i å fortsette salget til kunden deres. Likevel er det nå våpendeler fra din
bedrift som brukes av Russland i Ukraina-konflikten. Vil du fortsette å selge
våpendeler til kunden din, eller nekte å selge?

Du er innbygger i Ukraina

Du bor i en ukrainsk by med familien din, og Russland har gjort nylig fremrykning
mot byen. Din mannlige ektefelle har vervet seg til militærtjeneste. Du har måttet
stenge butikken du driver. Hittil har dere levd av et eget matlager, usikre
nødhjelpsrasjoner, og litt hjelp fra slekt og venner. Skolen til de tre barna dine har
vært stengt siden februar 2022 på grunn av den nylige fremrykningen og
kamphandlingene. Mange naboer, slektninger og venner har allerede flyktet. Vil du
forsøke å flykte med familien, eller bli værende?

Argumentasjonshjelp
Nødhjelpsarbeider
Late som du ikke ser det

Konfrontasjon

Det er tross alt bedre at lokalbefolkningen mottar
noe enn ingenting.

Befolkninger trenger sårt alle rasjonene, og nå blir
det ikke nok til dem. Det er derfor uholdbart at
russiske styrker forsyner seg.
Rasjoner på avveie blir solgt på svartebørs, og fører
til oppblomstring av korrupsjon.

Selv om dere ikke får delt ut alle rasjonene har
dere likevel mulighet til å gjøre mye annet nyttig
arbeid når dere er inne i området.
Du risikerer at organisasjonen din blir kastet ut
hvis du sender inn klage

Din egen integritet tilsier at du ikke kan lukke
øynene for dette.

Land med vetorett
Ikke signere

Signere

En så svak resolusjonstekst er et nederlag, og vil i
realiteten rettferdiggjøre at ingenting konkret
skjer framover heller. Dette er verre enn ingen
resolusjon i det hele tatt. Det eneste som teller er
en resolusjon som vedtar en eller annen form for
inngripen av FN.

Det er nå på høy tid at det kommer en resolusjon
fra Sikkerhetsrådet, og denne resolusjonen er bedre
enn ingenting. Så kan du heller fortsette å jobbe
hardt for en ny og sterkere resolusjon snarest.

Bedriftsleder i Norge
Fortsette salget til kunden

Nekte å selge til kunden

Hvis du nekter å fortsette salget vil du miste din
største kunde. Det betyr nedbemanning og usikre
utsikter for bedriften, som er en
hjørnestensbedrift i ditt lokalsamfunn.

Moralsk sett kan du ikke se på at dine våpendeler
brukes til å ta liv i Ukraina, og stopper salget til
kunden. Selv om det betyr at de mest sannsynlig
kutter deg ut som leverandør i fremtiden.
Dette kan gi bedriften mye good will, og på sikt
være positivt for bedriftens omdømme.

Innbygger i Ukraina
Bli værende

Flykte

Det er for risikabelt å forlate alt og alle man
kjenner. Du vil heller ikke splitte familien, noe
som kan skje hvis man flykter.
Selv om barna trenger skolegang, er det likevel
best for dem å være i eget land. Der kjenner de
kulturen, språket og skolesystemet. Kanskje krigen
slutter snart, og da vil det være best å bli værende.

Naboland har flyktningleir med god sjanser for å nå
fram til. Der vil dere få hjelp.
Hvis du flykter alene mot Europa er sjansen for å
lykkes større. Da kan kanskje resten av familien få
innvilget asyl etterpå.
Barna dine trenger skolegang for å kunne få seg
gode liv som voksne. I et nytt land vil de kanskje
kunne få det. Og tenk om krigen vil vare i ti år til?

