Omat alueelliset valtaintressit, joiden takia tukee Kivimaan
hallitusta sisällissodassa
Haluaa ylläpitää hyviä kauppasuhteita suurvaltoihin
Rikkaan valtion epädemokraattisesti valittu johtaja
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Samasta puolueesta Järvimaan johtajan kanssa
Ei voi avoimesti rikkoa Järvimaan lakeja tai kansainvälistä
lainsäädäntöä. Etsii välikädeksi kauppoihin vanhan tuttavansa,
jolla on nyt yksityinen ase- ja turvallisuusalan yritys
Vastaa kansallisesta turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta.
Puolustusministeri uskoo asekauppojen tukevan niitä sekä
hyviä liittolaissuhteita Metsämaahan
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Yrittänyt profiloitua julkisuudessa korruption vastaisessa taistelussa
Maatalousvaltainen maa, jossa vähän ulkomaankauppaa eli
asekauppa on merkittävä tulonlähde
Demokraattisesti valittu johtaja
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Voisi taipua rauhansopimukseen kapinallisten kanssa,
jos vahvat liittolaiset lopettaisivat hänen tukemisensa
Johtaja kiertää kieltoa liittolaisensa Metsämaan avulla ja
vastineeksi tukee tämän valtapyrkimyksiä lähialueella
YK on julistanut maahan asevientikiellon, koska hallituksen joukot
ovat iskeneet siviilikohteisiin
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YK:n turvallisuusneuvosto on ylin rauhan ja turvallisuuden
päättävä elin ja se pystyy päättämään rauhaan liittyvistä
voimankäyttötoimista
Kansainväliset sopimukset (mm. asekauppasopimus) ja
kansainvälinen humanitaarinen oikeus säätelevät valtioiden
toimia ja rikkomuksista voidaan rangaista erilaisilla sanktiolla,
kuten taloudellisilla pakotteilla.
YK tukee maiden tietä kestävään ja rauhanomaiseen kehitykseen
monin keinoin mm. kehitysohjelmia rahoittamalla, tukemalla
demokratiatyötä sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden
vastaista työtä
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Yrittävät vaikuttaa Järvimaan päättäjiin sekä suoraan että yleisen
mielipiteen kautta
Haluavat lopettaa aseiden myynnin Metsämaahan ja saavat useita
nuorisojärjestöjä taaksensa, mutta osa kannattaa asekauppaa sen
tuomien tulojen takia
Ryhmä aktiivisia nuoria nostaa ensimmäisinä Järvimaassa esiin
asevientiin liittyvät ongelmat
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Ovat kiinnostuneita osallistumaan rauhanneuvotteluihin, jos ne
aloitetaan
Vaikea arki sodan keskellä ja rahan ja vaikuttamiskeinojen puute
hankaloittavat heidän työtään
Välittävät tietoa sodan tuhoista ja salaisista harjoitusleireistä
Ryhmä aktiivisia nuoria toimii lopettaakseen asekaupan, joka ruokkii
sisällissotaa
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Osaa viestiä tehokkaasti sekä perinteistä että sosiaalista mediaa
käyttäen tunteisiin vetoavalla tavalla
Tuo tietoa asekaupasta ja sodan vaikutuksista julkisuuteen
Laaja jäsenkunta ja hyvät verkostot päättäjiin, puolueettomiin
tutkijoihin, ajatushautomoihin ja aktivisteihin ruohonjuuritasolta
kansainväliselle tasolle
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Ollut osallisena melkein kaikissa maailman pahimmissa
konflikteissa
Yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen
Nyt useita omia yrityksiä, joista yksi toimii välittäjänä tässä
asekaupassa
Pitkä kokemus aseiden välittämisestä; työskennellyt
vuosikymmeniä sitten myös Järvimaan hallinnossa
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Poliitikot seuraavat tarkasti sen kehittymistä ja sillä on
vaikutusta päättäjiin erityisesti demokraattisissa valtioissa
Yleistä mielipidettä muokkaavat sekä kansalaisten mielipiteet
että uutisointi
PowerTalkissa yleinen mielipide on vaikuttamisen kohde, ei
roolihahmo
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