- Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Construcţii
şi Siguranţă Nucleară al Republicii Federale Germania
- Asociația obștească ”EcoVisio”, Moldova

Jocul în care mizezi pe climă. Putem risca oare?
“Totul e corect!”, strigă Iulian. Nefiind prima dată, Gabi, iritată, răspunde pe un ton exigent: ”Desigur, nici n-am
așteptat altceva de la deșteptul nostru”. Apoi zâmbește și adaugă: ”Dar nici eu n-am nici o greșeală”. ”Nici eu!”,
într-o voce exclamă Ion și Lilia. Dar Iulian se lasă greu provocat. ”Nu vă înfierbântați!”, spune el. Aceleași cuvinte
sunt tipărite cu litere mari pe cutia pe care Iulian o scoate de sub masă.
Ceilalți rămân ”mască”. Gabi, curioasă, deschide cutia, apoi exclamă dezamăgită: ”Un joc?! Chiar nu avem
altceva mai bun de făcut? Mai salvăm împreună lumea, sau nu?” Iulian îi răspunde: ”De la bun început ar trebui
să ne pregătim, pentru asta și avem nevoie de acest joc”. Citind instrucțiunile și indicațiile, Lilia afirmă: ”Vai, vom
construi fabrici. Minunat!” ”Arată-mi și mie!”, îi spune Gabi în timp ce încearcă să-i ia foaia din mâini. Iulian îi
oferă exemplarul său personal. Se așterne o liniște scurtă, distrusă de Ion: ”Numai dacă ar fi Petru și Hanna cu
noi, am fi...”, „...șase jucători” îl întrerupe Gabi iritată. „Nu e clar? Putem juca fiind și patru oameni!” ”Doar
gândeam cu voce tare”, încearca Ion să se motiveze. Dar Iulian are altceva-n minte: „Ar fi bine să participe toată
clasa, asta ar crea o atmosferă de conferință”. „Și cum lucrează asta?” întreabă Lilia.

Iulian explică:
”Simplu. Am putea împărți clasa în grupuri de
delegații din diferite țări ale lumii, liderii
delegațiilor și reprezentanții presei. Dacă avem
suficienți oameni, pot fi și membrii societății
civile”.

Liderii delegațiilor:
După ce se ia hotărârea în
cadrul echipei, liderul
deplasează piesele jocului;
poate negocia cu alte grupuri
de țări. De asemenea, el este
responsabil pentru
comunicarea cu presă.

Delegații:
Delegațiile dezbat și discută
mișcările jocului. Fiecare grup
folosește metoda sa pentru a
lua hotărârea (vot unanim,
majoritatea calificată (2/3),
majoritatea absolută (>50%)).

Presa:
Fiecare grup de țări deleagă câte
un reprezentat de presă. Au
avantaj persoanele cu cunoștințe
în domeniu. Pe lângă aceștia, mai
pot fi și alți 2-3 jurnaliști
independenți care vor face
declarații în cadrul conferinței.
Știrile trebuie emise la fiecare 3
pași. La fiecare 5 pași sau dacă
apare o intervenție / situație
importantă, presa va prezenta
interviul cu liderului delegației
respective.

Societatea civilă:
Societatea civilă își expune părerea prin
aprobare sau dezaprobare știrilor difuzate
de presă.

Regulile jocului
Pentru a juca, aveți nevoie de:
● 6 table de joc, câte una pentru fiecare regiune a lumii: SUA și partenerii, Europa, Țările în curs
de dezvoltare, Noile țări industriale, Fosta Uniune Sovietică și Țările OPEC
● Un zar
● Un carbometru
● 40 de fabrici negre (cuburi negre)
● 35 de fabrici verzi (cuburi verzi)
● 30 de măsuri de protecțe (cuburi roșii)
● 120 de jetoane de carbon (șaibe)
● 48 de cărți ale schimbărilor climatice
● 11 de cărți cu scopuri strategice

Numărul participanților (jucători / delegații):
6 – toate țările
5 – fără Fosta Uniune Sovietică sau OPEC
4 – fără Fosta Uniune Sovietică și OPEC
3 – doar SUA și partenerii, Europa și Noile țări industriale

 Începutul jocului
1. Umple carbometrul cu jetoanele de carbon până la linia de start din zona albastră. Prin intermediul
jetoanelor de carbon, carbometrul indică temperatura medie pe pământ, jetoanele servind și drept
profit al fabricilor negre. Așadar, scăderea numărului jetoanelor marchează și creșterea temperaturii (se
ia în vedere culoarea segmentului: albastru-1, galben-2, oranj-3 și roșu-4 – care se află deasupra
ultimului jeton).
2. Distribuie grupurile de țări: fiecare delegație primește tabla regiunii, pe care o amplasează în fața sa, la
vederea tuturor. Grupurile de țări se împart în dependență de numărul jucătorilor/echipelor (vezi tabela
de mai sus). În fiecare tablă a regiunii, în primul câmp din primul rând, la culoarea sa, trebuie plasat câte
un cub negru, verde și roșu, acestea indicând prețul. [1]
3. Pe fiecare tablă a regiunii este indicat numărul de început al fabricilor negre și verzi, aflate în posesia
țărilor din grup. [2] Plasați numărul indicat de cuburi negre și verzi în câmpurile corespunzătoare
aceleiași table a regiunii. Fiecare jucător primește câteva din jetoanele de carbon ca buget de început:
SUA și partenerii – 3, ceilalți 2 jucători in direcția acelor de ceasornic – 3 și ceilalți – 4 jetoane. Celelalte
cuburi și jetoane rămân în cutie ca o rezervă comună.
4. Fiecare delegație alege câte o carte cu scopuri strategice, pe care o păstrează în taină de ceilalți. Dacă
sunt doar 3 jucători/delegații, se extrag toate cartelele care se referă la ”Ajutor în scopul dezvoltării” și
”Colaborare tehnică”.

5. Amestecați cărțile schimbării climatice și puneți-le pe masă, în coloană cu fața în jos. În cazul în care
jocul are loc cu mai puțin de 6 delegații, cărțile referitoare la regiunile care lipsesc sunt scoase din joc.

[3]

[2]
[1]

 Cine cîștigă?
Delegația care prima reușește să-și atingă obiectivul economic și unul dintre obiectivele politice, se
declară câștigătoare. Dacă carbometrul rămâne fără jetoane sau dacă nici o echipă nu va avea mai mult
de 2 fabrici (de orice culoare) – toți participanții se declară învinși.
Pentru a îndeplini obiectivele economice, este necesară deținerea numărul minim de fabrici (de orice
culoare) indicat pe tabla de joc a delegației. [3] Sunt luate în considerate și fabricile existente din start, nu
și măsurile de protecție.
Obiectivele politice pot fi îndeplinite doar prin realizarea a unei din cele 2 scopuri strategice. Strategiile pot
fi schimbate în timpul jocului. Realizarea acestor scopuri depinde de numărul de fabrici sau măsuri de
protecție deținute de alți/toți jucători:
Obiectivul industriei petroliere este să aibă, indiferent de posesor, un număr minim de fabrici negre în terenul
de joc. Scepticii climatici încearcă să mențină un anumit număr al fabricilor verzi pe terenul de joc. Ajutorul
în scopul dezvoltării prevede existența a cât mai multe măsuri de protecție în Țările în curs de dezvoltare,
Noile țări industriale și în țările Fostei Uniuni Sovietice.

[4]

Toate obiectivele politice sunt enumerate la
sfârșitul instrucțiunilor. Numărul exact al
fabricilor necesare pentru a fi învingător
depinde de numărul participanților. Pentru
fiecare variantă (3, 4, 5 sau 6 jucători), cărți
strategice indică numărul minim sau maxim de
fabrici / măsuri de protecție care trebuie să fie
în terenul de joc pentru ca delegația respectivă
să câștige. [4]

Nu are importanță cui aparține mișcarea, dacă o delegație declară că și-a atins obiectivul economic și unul
dintre obiectivele politice (nu contează ordinea), jocul se consideră încheiat.



Cursul jocului

Delegația SUA și a partenerilor începe jocul. Rândul va fi continuat în direcția mișcării acelor de ceasornic.
În timpul acordat pentru pasul delegației, pot fi duse convorbiri/tratative legate de împrumuturi sau
investiții comune între delegații. Delegația inițiatoare este obligată să participe la fiecare acțiune de
colaborare.

Fiecare delegație parcurge următoarele etape:
1. Alege o carte a schimbărilor climatice și aruncă zarul pentru a afla dacă se întîmplă sau nu
scenariul indicat.
2. Obține profitul (jetoanele de carbon) înregistrat de fabricile pe care le deține. OPEC și fosta
Uniune Sovietică mai obțin și un profit adăugător (vezi mai jos).
3. Investiții: profitul poate fi folosit pentru procurarea fabricilor negre și verzi, măsurilor de
protecție, precum și pentru inovații. Puteți să faceți aceasta în orice ordine, dacă aveți destule
jetoanele de carbon. Țările în curs de dezvoltare au mai multe opțiuni (vezi mai jos).

4. Reabilitarea climei: carbometrului i se adaugă jetoane de carbon.

1. Cărțile schimbărilor climatice
Înainte ca delegația să arunce zarul, prima carte din coloană este facută publică tuturor participanților.
Cartea indică grupul/grupurile de țări care pot suferi (sau beneficia) din cauza consecințelor schimbărilor
climatice. Impactul scenariului indicat în carte depind de tipul cărții și de starea climei. După aceasta, cartea
este lăsata pe masă cu fața-n sus.
Când nivelul carbometrului se află în segmentul albastru, la fiecare mișcare se „deschide” câte o carte a
schimbărilor climatice. Când clima coboară în segmentul galben și cele de mai jos, se decartează câte două
cărți ale schimbărilor climatice.

Cataclisme naturale sau ...?
Există probabilitatea fenomenelor climaterice extreme, care se determină cu ajutorul zarului. Dacă zarul
arată că fenomenul are loc, unul sau toți jucătorii suferă consecințele; de aceea, în primul rând trebuie
anunțat cine poate fi supus acestui catastrofe. [5] Probabilitatea scenariului depinde și de segmentul în care
se află clima: albastru, galben, portocaliu sau roșu, respectiv fiecare carte indică 1-3, 1-4, 1-5 sau 1-6. [6]
La fiecare pas, delegația aruncă zarul. Dacă
zarul indică unul din numerele indicate în
diapazonul segmentului (de exemplu 2, atunci
când starea climei se află în segmentul albastru
pe carbometru, 1-3 pe cartela), scenariu
[6]
catastrofal are loc, iar grupul/grupele țărilor
implicate sunt obligate să achite prejudiciu
[7]
suferit cu suma jetoanelor de carbon indicată în
[5]
carte. [7] Costurile prejudiciului se micșorează
în dependență de numărul măsurilor de protecție deținute de grupul respectiv de țări (fiecare jeton = -1
jeton de carbon de la suma necesară). Jetoanele achitate revin în fondul comun.

Dacă delegația nu poate suporta cheltuielile prejuduciului din propriul buget, iar nici o altă delegație nu
dorește să o ajute, acest grup este obligat să renunțe la una sau mai multe fabrici ce-i aparțin, dar poate să
aleagă singur culoarea lor. Fiecare fabrică lichidată îi aduce grupului câte două jetoane din rezervă pentru a
suporta cheltuielele prejudiciului.
De asemenea, sunt și cărți ale schimbărilor climatice benefice. În locul cifrelor prejudiciului cauzat, sunt
indicate 0, +1 sau +2. Dacă aceste fenomene au loc, delegația primește numărul respectiv de jetoane din
rezerva comună. În acest caz, măsurile de protecție nu au nici o semnificație.

Erupția vulcanică
Carbometrul este completat cu noi jetoane din rezervă. Numărul acestora este hotărât cu ajutorul zarului,
care este aruncat de 3 ori. Fiecare punct de pe zar este echivalent cu un jeton (deci, numărul jetoanelor
adăugate poate fi de la 3 la 18).

Intensificarea activității solare
Jetoanele de carbon sunt extrase din carbometru în dependență de suma numerelor acumulate după 3
aruncări de zar (3-18). Jetoanele scoase ajung în rezerva comună.

2. Profitul
Fiecare fabrică, indiferent de culoarea ei, înregistrează un profit de 2 jetoane pentru grupul proprietar.
Diferența seminficativă constă în faptul că profitul fabricilor negre este extras din carbometru, majo rând
astfel temperatura medie globală, pe când profitul fabricilor verzi este extras din rezerva comună. Cum am
mai menționat, fosta Uniune Sovietică și OPEC au un profit adițional:
OPEC primește câte 1 jeton din carbometru pentru fiecare 4 fabrici negre din terenul de joc, cifra fiind
rotunjită spre minimum (de exemplu: dacă sunt 11 fabrici, OPEC primeste 2 jetoane).
Fosta Uniune Sovietică, de asemenea, renumită prin exportul produselor petroliere, are dreptul să solicite
de la delegația Europei câte un jeton până când acest grup are măcar o fabrică neagră. Când numărul
fabricilor negre scade până la 0, această delegație are voie să solicite câte un jeton de la delegația Noilor
țări industriale, până când și fabricile lor negre vor fi reduse până la 0.

3. Investițiile
Prin construcția noilor fabrici, jucătorii își asigură viitorul profit.

Construcția fabricilor negre
Prețul pentru fiecare fabrică nouă este indicat în tabla de joc a fiecărei regiuni, cifra fiind indicată sub terenul
în care este amplasat cubul negru. [8] Pentru a construi o nouă fabrică, delegația este obligată să introducă
suma respectivă a jetoanelor în rezerva comună, de unde vor lua cuburile, care ulterior sunt amplasate în
zona echipei de pe terenul de joc. [9] După fiecare cumpărătură, cubul de pe tabla regiunii se mișcă cu o
căsuță spre partea dreaptă [10], indicând astfel noul preț al următoarei fabrici, care poate deveni mai mic.

Construcția fabricilor verzi
Fabricile verzi se construiesc la fel ca și cele negre, prețul acestora fiind indicat în compartimentul verde al
tablei regionale și, la fel, se schimbă în conformitate cu numărul fabricilor cumpărate. La fel, cuburile sunt
amplasate în regiunile corespunzătoare ale terenului de joc. [11]

Procurarea măsurilor de protecție
Fiecare măsură de protecție (cub roșu) îi reduce proprietarului prejudiciul cauzat de catastrofe cu un jeton.
Prețul măsurilor de protecție crește cu aproape fiecare cumpărătură, acesta de asemenea fiind indicat de
cubul care este mutat după fiecare cumpărare, spre dreapta, în secțiunea roșie a tablei de joc a delegației.
[12]

Inovații
În urma inovațiilor, prețul fabricilor negre și verzi
scade. Când o delegație preia rândul mișcărilor,
aceasta poate declara intenția de a efectua cercetări
în domeniul tehnologiilor verzi sau negre. Inovația
costă 7 jetoane, însă la această investiție pot participa
[13]
mai multe echipe, toate convenind între ele tipul
tehnologiei dezvoltate. Delegațiile contribuabile la
inovație colectează și transferă jetoanele în rezerva
comună dar nu uită și de mutarea cuburilor cu 2 poziții în dreapta pe linia prețului din tabla de joc, marcând
astfel ieftinirea fabricilor [13]. Delegația inițiatoare a inovației are drept de a alege dacă inovația se
răspândește sau nu și pentru celelalte țări care nu au contribuit la această inovație.

Bonusul țărilor în curs de dezvoltare
Delegația țărilor în curs de dezvoltare își pot adăuga pînă la 3 jetoane din rezervă în carbometru, sau invers
(din carbometru în rezervă). Pentru a alege una sau altă opțiune, această echipă are dreptul să ceară
susținere financiară de la celelalte echipe sau să să le pună alte condiții.

[9]

[8]

[10]

[11]

[12]

4. Reabilitarea climei
După completarea mișcărilor unei delegații (de exemplu, grupul SUA a aruncat zarul, a primit
profitul și a cumpărat o fabrică verde), carbometrul este completat de câteva jetoane din
rezervă, în dependență de starea climei la acel moment (segmentul albastru +1 jeton,
segementul galben +2 jetoane, segmentul portocaliu +3 jetoane, segmentul roșu +2 jetoane).
Dacă nivelul climei scade până la segmentul portocaliu [14], pentru prima dată de la începutul
jocului, toate cărțile schimbărilor climatice (cele deschise și cele rămase în coloană) sunt
adunate, amestecate și amplasate din nou în locul prevăzut pe terenul de joc.
După reabilitarea climei, următoarea delegație preia mișcarea.
[14]

Întrebări frecvente:
Despre ce pot fi discuțiile?
În general, despre orice. Discuțiile constituie și sensul jocului „Nu te înfierbânta”. Puteți colabora în
desfășurarea inovațiilor, investi în fabrici și împrumuta jetoane. De exemplu, calea spre realizarea unuia
dintre obiectivele politice ale SUA poate consta în construcția fabricilor verzi în noile țări industriale sau
susținerea financiară pentru aceste fabrici. Însă, schimbul direct de jetoane sau fabrici este interzis.
Pot să-i ajut pe cei ce au suferit în urma cataclismelor naturale?
Dacă un grup nu are suficiente resurse pentru a-și achita prejudiciul, pot fi acordate împrumuturi cu scopul
de a salva fabricile existente. Toate condițiile împrumutului sunt discutate și stabilite de jucători la fiecare
caz în parte.
Dacă toate țările au suferit în urma cataclismelor naturale, cine va achita prejudiciul?
Fiecare plătește atâta cât este indicat în cartea schimbărilor climatice, luând în cosiderare și măsurile de
protecție.
Pot construi fabrici sau procura măsuri de protecție pentru alte țări?
Aveți acestă posibilitate doar dacă mișcarea vă aparține și delegația respectivă este de acord cu această
achiziție. Prețul produsului corespunde cu prețul indicat pe tabla regiunii care primește donația, totodată
suferind schimbări numai pe același tabel al grupului. De exemplu, dacă Europa construiește o fabrică în
țările în curs de dezvoltare, prețul fabricii se va schimba doar pentru țările în curs de dezvoltare.
Cum pot întrerupe activitatea fabricilor sau lichida măsurile de protecție?
Aveți această posibilitate doar când vă aparține mișcarea. Echipa primește câte 2 jetoane pentru fiecare
fabrică lichidată; lichidarea măsurilor de protecție nu aduce nici un profit. Cuburile sunt scoase de pe teren
pentru a nimeri în rezerva comună. În cazul măsurilor de protecție, cubul roșu ce indică prețul este mutat
cu un pas în stânga pe linia unde este amplasat. Prețul fabricilor nu se schimbă. Pe lîngă interesele personale
directe (de exempu, tranziția spre economia verde prin înlocuirea fabricilor negre, sau vice versa, sau
dobîndirea resurselor pentru achitarea prejudiciului), aceste măsuri pot servi drept obstacol pentru unele
grupări în procesul îndeplinirii obiectivelor politice.

Pot pierde măsurile de protecție?
Nu vă pierdeți măsurile de protecție în urma cataclismelor naturale. Puteți reduce numărul lor voluntar,
luînd decizia da a le scoate de pe teren; atunci trebuie să mutați cubul din secțiunea roșie a tablei regiunii
cu unul sau mai mulți pași în stânga).
După lichidarea unei fabrici, prețul se va schimba?
Nu. Dacă lichidați o fabrică (voluntar sau ca măsură necesară), aceasta dispare din terenul de joc iar prețul
rămâne același.
Pot transforma fabricile negre în fabrici verzi?
O transformare directă este imposibilă. În schimb, în timpul acordat mișcării voastre, puteți lichida una sau
mai multe fabrici negre și cu jetoanele obținute puteți cumpăra fabrici verzi.
Cum poate fi redus prețul măsurilor de protecție?
Acest preț nu poate fi redus - inovațiile nu sunt posibile.
Care va fi prețul achiziției concomitente a mai multor fabrici sau măsuri de protecție?
Pentru fiecare achiziție, prețul este calculat aparte. În timpul achiziției fiecărei fabrici, cubul care indică
prețul este mutat spre dreapta, indicând prețul nou. Respectiv, dacă achiziționați 3 fabrici, prețul primei
fabrici poate fi de 7 jetoane, iar pentru restul fabricilor prețul va fi de 6 jetoane.
Ce se întâmplă dacă cubul care indică prețul ajunge la limita dreaptă? Există o limită a numărului de
fabrici și de măsuri de protecție?
Când cubul indicator de preț va ajunge la limită, prețul nu mai poate fi schimbat. Respectiv, puteți procura
un număr nelimitat de măsuri de protecție sau fabrici cu același preț.
Ce se întâmplă dacă sunt nevoit să renunț la toate fabricile?
Dacă nu aveți suficiente jetoane pentru a compensa prejudiciul cauzat de cataclismele naturale (și nimeni
nu vrea sau nu poate să vă ajute), sunteți obligați să renunțați la fabrici, pentru a compensa prejudiciu. În
cazul în care nu mai aveți alte surse și mijloace pentru compensare și vă rămâne o singură fabrică, intervine
principiul „compătimirii justiței” care vă lasă să rămâneți cu o acea fabrică (și toate măsurile de protecție).
Ce se întâmplă dacă carbometrul este plin de jetoane?
Erupția vulcanică sau reabilitarea climei pot cauza situații în care jetoanele nu vor încăpea în carbometru.
În acest caz, carbometrul este competat până la margine iar restul jetoanelor revin la rezervă.
Ce scopuri trebuiesc atinse pentru a câștiga jocul?
Nu are importanță care din cele 2 obiective politice este realizat, important fiind faptul atingerii obiectivului
economic la acel moment. De obicei, obiectivele politice vizează anumite grupuri de țări (toate țările sau
doar țările în curs de dezvoltare, noile țări industriale și fosta Uniune Sovietică). Obiectivul economic ia în
calcul doar numărul de fabrici în posesia delegației respective.
Este posibil un câștig concomitent al mai multor delegații?
Câștigul este posibil chiar dacă în acel moment mișcarea-i aparține altei delegații. Într-așa fel, este posibil
câștigul concomitent (de exemplu: dacă obiectivele politice corespund).

Am posibilitatea să-mi schimb scopul politic?
Cartela cu obiectivele politice vă aparține pe toată perioada jocului, respectiv ar fi bine să vă focusați pe
îndeplinirea unuia din cele două obiective, dar fiind vorba de atingerea doar unuia din ele pentru a cîștiga,
și faptul că nimeni în afară de delegația voastră nu știe care-i el, este permisă schimbarea acestuia, respectiv
și a strategiei în orice moment al jocului.
Ce se întâmplă dacă cărțile schimbărilor climatice se termină?
Toate cărțile schimbării climatice se amestecă și se pun în poziția anterioară pe terenul de joc.

Carbometru
Se completează cu jetoanele de carbon (șaibe) și se folosește conform indicațiilor și regulilor de joc.

Cărțile schimbărilor climatice
SUA și partenerii

Europe

 Furtună de zăpadă pe Coasta de Est (-2/-4/-6/-10)

 Înghețurile târzii din aprilie (-2/-4/-5/-8)

 Secetă în California (-3/-4/-6/-11)

 O iarnă călduroasă în Europa Centrală
(+1/+2/+3/0)

 Pierderea de roadă în SUA (-2/-4/-6/-13)
 Răcire bruscă în America de Nord (-2/-5/-7/-12)
 Incendii forestiere în Australia (-2/-5/-7/-9)
 Uragan în Florida (-2/-5/-8/-12)
 Turismul de vară în Golful Hudson (0/+1/+2/0)

 Avalanșe în Munții Alpi (-1/-4/-5/-9)
 Inundații în Europa Centrală (-1/-4/-6/-11)
 O iarnă extrem de friguroasă în Europa
(-1/-3/-5/-9)
 Vară călduroasă în Europa de Nord (0/+1/+2/0)
 Căldură extremă în Europa de Sud (-1/-3/-5/-8)

Noile țări industriale

Fosta Uniune Sovietică

 Inundații în China (-1/-3/-5/-9)

 Pierderea roadei în Rusia (-1/-2/-3/-8)

 Epidemie de malarie în China (0/-2/-3/-8)

 Incendii forestiere în Rusia Centrală (-2/-3/-5/-8)

 Uragan în Filipine (-1/-2/-4/-8)
 Topirea ghețarilor în Himalaia (-1/-3/-5/-9)

 Vânturi de stepă puternice în Kazahstan
(-1/-3/-5/-9)

 Sporirea precipitațiilor în Africa de Sud (0/+1/+2/0)

 Topirea înghețului veșnic (0/-2/-3/-10)

 Dispariția pădurilor din Amazon (-1/-3/-4/-9)

 Alunecări de teren în Asia Centrală (-1/-3/-4/-7)

 Perturbarea regimului musonilor din India (-1/-3/-4/-9)

 Deșertificarea în Kazahstan (-1/-3/-4/-9)

 Secetă în India (-1/-3/-4/-11)

 Posibilitatea cultivării grâului în Siberia
(0/+1/+2/0)

Țările în curs de dezvoltare

OPEC

 Febră dengue în Africa Centrală (0/-1/-2/-6)

 Sporirea precipitațiilor în Iran (0/+1/+2/0)

 Sporirea precipitațiilor în Somalia (0/+1/+2/0)

 O inundație neașteptată în Arabia Saudită
(0/-2/-3/-7)

 Secetă în Etiopia (0/-2/-2/-7)
 Moartea recifelor de corali
în Oceanul Pacific (0/-1/-2/-7)

 Furtună tropicală în Indonezia (-1/-2/-3/-8)

 Războaie civile cauzate de lipsa de roadă
în Africa (-2/-3/-4/-7)

 Noua boală a vitelor în Libia (-1/-3/-4/-9)

 Uragan pe insulele Mării Caraibelor (-1/-2/-4/-6)
 Inundație în Bangladesh (-1/-2/-2/-8)

Toate țările
 Pierderi agricole globale (-1/-2/-4/-10)
 Ridicarea nivelului mării (0/-2/-4/-9)
 Pierdere globală a biodiversității (-1/-2/-4/-8)
 Intensificarea activității solare (-3 - -18)
 Erupția vulcanului (+3 - 18)

 Alunecări de teren în Venezuela (-1/-3/-4/-10)
 Războaie civile cauzate de lipsa de roadă în
Orientul Mijlociu (-2/-4/-5/-8)
 Inundații în Indonezia (-1/-2/-4/-7)

Grupurile de țări
SUA și partenerii
Obiectiv economic:
12 fabrici
Start: Fabrici negre – 5
Fabrici verzi – 1

Europa
Obiectiv economic:
10 fabrici
Start: Fabrici negre – 3
Fabrici verzi – 2

Țările în curs de dezvoltare
Obiectiv economic:
4 fabrici
Bonus: până la 3 jetoane de
carbon din/în carbometru
Start: Fabrici negre – 1
Fabrici verzi – 0

Noile țări industriale
Obiectiv economic:
8 fabrici
Start: Fabrici negre – 3
Fabrici verzi – 0

Fosta Uniune Sovietică
Obiectiv economic:
6 fabrici
Bonus: un jeton de carbon
de la 1) Europa sau 2) Noile
țări industriale
Start: Fabrici negre – 2
Fabrici verzi – 0

OPEC
Obiectiv economic:
5 fabrici
Bonus: câte un jeton de
carbon la fiecare 4 fabrici
negre
Start: Fabrici negre – 1
Fabrici verzi – 0

Cărțile cu scopuri strategice

Istoria Keep Cool
Jocul de masă “Keep Cool!” a fost creat
initial de Klaus Eisenack și Gerhard PetschelHeld de la Institutul din Potsdam pentru
Cercetarea Impactului Climatic și publicat
de compania germană Spieltrieb în
noiembrie 2004. În acest joc participă de la
3 până la 6 jucători (sau echipe), care
reprezintă diferite regiuni ale lumii. Ei
încearcă să-și dezvolte economia fără a
pune în pericol mediul înconjurător și
propria existență, realizând aceasta prin
intermediul negocierilor. Scopul jocului,
conform autorilor, este de a promova cunoștințele generale despre schimbările climatice și înțelegerea
provocărilor și obstacolelor printr-un joc de masa, care totuși să păstreze elementele și procesele majore
care au loc la nivel global.
În 2015-2016, jocul a fost adaptat și tradus, cu permisiunea autorilor, de o echipă internațională de
absolvenți ai programului activEco și membrii ai asociației ”EcoVisio” din Germania, Ucraina și Moldova, cu
suportul Asociației MitOst și Consiliului Britanic din Ucraina. Pe când initial jocul a fost disponibil doar în
germană și engleză, din 2016 există următoarele versiuni noi: Rusă/Română, Română/Engleză,
Rusă/Engleză, Ucraineană/Rusă, Ucraineană/Engleză.
Jucați și savurați!
***
Pentru detalii: www.ecovisio.org / www.climate-game.net (în engleză și germană) sau info@ecovisio.org
/ gabriela@ecovisio.org.
De asemenea, puteți deveni parte a grupului Keep Cool together: Ukraine & Moldova (Nu te înfierbânta:
Ucraina și Moldova) pe Facebook.

Pentru notițe
____________________________________________________________________

