
START HER!

Nei! JA!

Hva med krigsfangene?

Dere tar fanger fra f ienden, både friske og sårede.
Hva gjør dere med dem?

• Les om krigsfanger ved å trykke på knappen i  appen.

• Diskutér i  gruppa hva dere gjør med fangene.

• Sett brikken på valget dere mener er rett.

Dilemma 4:

Vi dreper dem.

Vi tar fra dem våpnene og slipper dem fri .

Vi fortsetter å holde dem fanget.

Vi prøver å få opplysninger fra dem.

Angrepet er avsluttet.  

Frigjøringen var vellykket.  Eller var den 
det? Etter slike operasjoner trenger alle 
soldater en debrief.  

Den tar dere felles i  klassen.

DeBRIEF

Byen WarCity er beleiret av styrker fra 
Attack-gruppen. De holder til på skolen i byen. 
Skolebarna er også der. 

Ordre fra generalen:

 Bekjemp Attack-gruppen. 

 Befri byen.

Trykk på knappen i appen for å starte oppdraget.

OPPDRAG

Dilemma 2:
Hvilket våpen?

Dere er klare til å angripe. Med hvilket våpen? 

• Les om de ulike våpnene ved å trykke på knappen i appen.

• Diskuter våpenvalg i gruppa ut fra prinsippet om proporsjonalitet.

fotsoldater DRONE ATOMBOMBE KLASEBOMBE

Dilemma 3 :

Pleie de sårede?

Inne i  skolebygget f inner dere nå både døde og sårede 
soldater.  Noen av deres egne er også skadet.

Hvem vil  dere hjelpe? Hvem skal pleies først?

• Les om hvilke forpliktelser dere har ved å trykke 
   på knappen i  appen.

• Diskutér i  g ruppa hva dere vil  gjøre.  

• Sett brikken på valget dere mener er rett.

Angripe skolen?

Husk på oppdraget og prinsippene dere forklarte for hverandre. 

• Diskutér i gruppa og bli enige om dere skal angripe eller ikke.

• Velg ved å trykke på “JA!” eller “NEI!”- knappen i appen.

Dilemma 1:

Humanitet
PROPORSJONaLITET

Vi pleier bare egne soldater.

Vi pleier først egne soldater,  så f iendens.

Vi pleier først f iendens soldater,  så egne.

Vi pleier først de som trenger det mest.

Vi pleier ingen soldater.

Brief

Før du kan delta i krig, må du kjenne til reglene i krig. Det er 4 
hovedprinsipper. De står i hjørnene på denne duken. Du skal først 
lære om det prinsippet som står i hjørnet som er nærmest deg. 

• Trykk på knappen i appen for å aktivere prinsippene.

• Trykk så på knappen nærmest deg for å lese om ditt prinsipp.

• Forklar prinsippet for resten av gruppa.

DISTINKSJON
NØDVENDIGHET






