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Juhis õpetajatele:

Simulatsiooni kulg
Üleilmne 
koostöö

Üleilmne 
koostöö

järgnev tekst sisaldab kaarte, mille sisu ei tohiks olla kõiki-
dele mängijatele avalik. Palun printige välja riikide kaardid 
ja jagage vastavat riiki esindavatele õpilastele salaja. 
Ülejäänud teksti peaks õpilastele jagama. 

WTO aitab riikidel kokku leppida kõigile sobivaid kaubandustõkete vähendamisi. Ilma nende-
ta kalduvad riigid tõstma enda tollimakse, et nende tootjad ei peaks võistlema välisriikide 
tootjatega. Selle peale tõstavad aga teised riigid omakorda enda tollimakse ja nad satuvad nö. 
tollimaksuspiraali, mis takistab kaubandust. Lõpuks on nende tootjate tooraine varasemast 
kallim, ning riigi sees kodumaised ja välismaised tooted kallimad.

Simulatsioon keskendub põllumajandusläbirääkimistele, mis puudutavad  peaaegu 
kõiki WTO liikmesriike. Peaaegu kõik riigid toodavad põllumajandustooteid, mida nad soovi-
vad ka üle piiri müüa, ning kõik riigid ostavad põllumajandustooteid. Samas on põllumajan-
dussektor eriti kaitset vajav, sest kui põllumees läheb pankrotti, lähevad tihti kaduma põlv-
kondade jooksul kogunenud teadmised. Samas kimbutavad põllumajandustoodangut 
näiteks kuumalained, vihmased suved, kahjurid ja paljud muud tootmist häirivad problee-
mid. Seetõttu suur osa arenenud riikidest toetab oma põllumehi rahaliste toetustega ning 
tollimaksudega.

Mängu eesmärgiks on kokku leppida Resolutsioon, mis kehtestab uued tollimaksude ja 
toetuste tingimused. Simulatsiooni jooksul esindavad õpilased erinevate huvidega riike. 
Lihtsustatult, iga riik üritab vähendada tollimakse ja teiste riikide toetusi toodetele, mida nad 
soovivad müüa, ning hoida alles tollimakse ja toetusi toodetele, mida nad toodavad. Kõik 
riikide esindajad saavad oma Põllumajandusministeeriumist juhtnöörid, mida nad peavad 
täitma ning samal ajal kokku leppima ühisavalduses. Erandiks on Euroopa Liit, mis saab juht-
nöörid eraldi läbirääkimiste kaudu oma liikmesriikidega (selles mängus: DE, IT, GB). ELi esinda-
jad on EL komisjoni töötajad.

Esiteks valige eesistuja ja tema asendaja, kes vastutavad liikmesriikide sõnavõttude ja resolut-
siooni kirjutamise eest. Seejärel jagage ülejäänud õpilased järgnevate liikmesriikide vahel. Iga 
liikmesriik võiks olla esindatud kahe esindajaga. Kui liikmesriikide esindajatena on  õpilasi 
31-32 saavad nad katta kõik 16 liikmesriiki. Kui õpilasi on 29-30, siis jätke 16. liikmesriik, Suurbri-
tannia, välja. Kui 27-28, siis ka 15. liikmesriik, Kuuba, jne. Ülejäänud õpilased täidavad meedia 
rolli: küsitlevad esindajaid ning kirjutavad sellest lühikesi uudiseid.



Simulatsiooni kulg Riikide sildid
Kõik liikmesriigid istuvad võimaluse korral nii, et nad näevad üksteist ja eesistujat. Iga 
liikmesriigi ees on nende riigi nimega silt. Eesistuja avab arutelu ja annab riikidele ükshaa-
val sõna. Riigid võivad sõna võtmise soovist teada anda tõstes oma riigi silti või muul disk-
reetsel moel. Pausid ja istungi lõpp vajavad lihthäälteenamusega hääletust. Eesistuja võib 
ise algatada lauaringi, et saada kõikidelt liikmesriikidelt avalikud seisukohavõtud või 
vastust mõnele küsimusele. Liikmesriigid võivad selle algatuse maha hääletada.

Kõik protseduurilised hääletused tehakse lihthäälteenamusega. Resolutsiooni teksti 
võetakse vastu ainult konsensuse baasil. See tähendab, et iga liikmesriik saab resolutsiooni 
vetostada. DE, IT ja GB ei saa istungitel sõna võtta. Tavaliselt kohtuvad nemad istungi ajal 
omavahel eraldi ruumis ja lepivad kokku enda ühises seisukohas. EL liikmesriikide seisukoh-
ti vahendab EL esindajad.

Liikmesriikide kaardid on salajased ja neid peaksid nägema ainult nende riikide esindajad. 
Kõik numbrid on �ktiivsed. Võite tutvuda traditsiooniliste WTO liitlaste graa�kuga, mis on 
toodud lisas 1.

WTOs lepitakse tavaliselt kokku tollimaksude ja toetuste laed, ehk kõige kõrgemad võimali-
kud määrad. Riigid võivad oma tollimakse ise määrata, ehk need ei pea olema nii kõrged. 
Kuid kui riigid tõstavad näiteks lihatoodete tollimaksu 5% kõrgemaks kui on lagi, siis teised 
riigid tohivad neid WTO reeglite järgi karistada. Soovitatavalt toimuvad istungit kahe kooli-
tunni vältel, mille vahele jääb mitu päeva informaalsete läbirääkimiste tarvis. Resolutsiooni 
on võimalik vastu võtta ainult istungi jooksul.

Õpilaste ülesandeks on teha eesistujale ettepanekuid, mille põhjal koostatakse Resolut-
siooni tekst. Ettepanekuid arutatakse istungitel avalikult ja pauside ajal informaalselt. 
Eesmärgiks on teise istungi lõpuks kokku leppida lõplik tekst, millega kõik liikmesriigid on 
nõus. Alati ei jõuta konsensusliku lõpptulemuseni.

Simulatsiooni alguses on tollimaksude ja toetuste laed järgnevad.

Arenenud riikide tollimaksude ja toetuste laed:

Lihatooted 15% tollimaks, toetused 5 miljardit aastas                                                                
Piimapulber 10%, toetused 3 miljardit aastas
Juust 10%, toetused 3 miljardit aastas
Riis 5%, toetused 7 miljardit aastas
Suhkur 30%, toetused 5 miljardit aastas
 
Arenguriikide tollimaksude laed: (toetuste lagi puudub):
 
Lihatooted 40% tollimaks
Piimapulber 50% tollimaks
Juust 60% tollimaks
Riis 10% tollimaks
Suhkur 40% tollimaks



Riikide sildid

USA (US)

Euroopa Liit (EL)

Saksamaa (DE)

Itaalia (IT)



India (IN)

Hiina (CN)

Jaapan (JP)

Iisrael (IL)



Uus-Meremaa (NZ)

Brasiilia (BR)

Togo (TG)

Senegal (SN)



Honduras (HN)

Lõuna-Aafrika Vabariik (ZA)

Kuuba (CU)

Suurbritannia (GB)



RIIKIDE KAARTID:

USA (US) Euroopa Liit (EL)

Saksamaa (DE) Itaalia (IT)

India (IN)
Hiina (CN)

Järgnevad riikide kaardid tuleb välja lõigata ja anda varjatud kujul 
igale vastavat liikmesriiki esindavale paarile.

USA on huvitatud oma tootjate kaitsmisest 
toetustega. Nad toodavad suures koguses 
lihatooteid, kuid ka impordivad neid suurtes 
kogustes. Selles sektoris tuleb saavutada 
kõrged toetused ja madalad tollimaksud. Eriti 
soovivad nad toetada riisi ja lihatoodete toot-
mist.

Euroopa Liit on maailma suurim ja mõjuvõim-
saim kaubanduspiirkond. EL seisukoht kuju-
neb liikmesriikidega (DE, IT, GB) läbi rääkides. 
Vahendage nendele istungitel toimunut ja 
leppige kokku ühine seisukoht.

Saksamaa on huvitatud oma põllumeeste 
toetamisest ja võimalikult vabast kaubandu-
sest. Nad soovivad kõrgeid tollimakse lihatoo-
detele.

Itaalia on huvitatud oma põllumeeste toeta-
misest ja juustu eksportimisest, peamiselt 
USAsse. Itaalia soovib piimapulbri ja suhkru 
kõrgeid tollimakse.

India on kiirelt arenev riik ja soovib jätkata tradit-
siooni, et arenguriike koheldakse erinevalt arene-
nud riikidest, ning sealhulgas neid endid. Peamine 
huvi on nende kõrged tollimaksud säiliksid, samas 
kui avaneks võimalus müüa tooteid arenenud 
riikidesse. Toetusi nad ei jaksa maksta, aga nende 
ülemaailmne langetamine aitaks nende tootjatel 
arenenud riikidega võistelda. Nende peamine huvi 
on see, et troopilistel aladel kasvatatavad tooted on 
kõrgete tollimaksudega, välja arvatud arenenud 
riikides. India on üks maailma suurimaid riisiekspor-
tijaid ja soovivad riisi tollimaksude langetamist.

Hiina eesmärk on säilitada oma arenguriigi 
staatust, et saavutada hea ligipääs arenenud 
riikide turgudele, samal ajal kaitstes enda 
turgu. Hiina on eriti huvitatud piimapulbri 
tollimaksude langetamisest. Hiina on maailma 
suurim riisi eksportija, aga soovib üles ehitada 
enda riisiturgu ja kaitsta seda India tootjate 
eest. Hiina soovib arenenud riikide toetusi 
kaotada.



Jaapan (JP) Iisrael (IL)

Uus-Meremaa (NZ) Brasiilia (BR)

Togo (TG) Senegal (SN)

Jaapan on huvitatud oma tootjate toetami-
sest tollimaksudega, välja arvatud juustude 
valdkonnas.

Iisrael on huvitatud oma tootjate toetamisest 
tollimaksudega, välja arvatud juustude vald-
konnas.

Uus- Meremaa on huvitatud põllumajanduse 
kaubandustõkete eemaldamisest. Maailma 
suurima tootjana on Uus- Meremaa huvitatud 
piimapulbri tollimaksude langetamisest. 
Samuti soovivad nad lihatoodete tollimaksude 
langetamist.

Brasiilia on üks vaba kaubanduse eestvedaja-
test maailmas. Samuti on BR üks maailma 
suurimaid suhkrutootjaid. Ja nad ekspordivad 
suurtes kogustes lihatooteid. Brasiilia on huvi-
tatud suhkru ja lihatoodete tollimaksude 
langetamisest.

Togo on arenguriik ja soovib jätkata traditsiooni, et 
arenguriike koheldakse erinevalt arenenud 
riikidest. Peamine huvi on nende kõrged tollimak-
sud säiliksid, samas kui avaneks võimalus müüa 
tooteid arenenud riikidesse. Toetusi nad ei jaksa 
maksta, aga nende üleilmne langetamine aitaks 
nende tootjatel arenenud riikidega võistelda.
 

Senegal on arenguriik ja soovib jätkata traditsiooni, 
et arenguriike koheldakse erinevalt arenenud 
riikidest. Peamine huvi on, et nende kõrged 
tollimaksud säiliksid, samas kui avaneks võimalus 
müüa tooteid arenenud riikidesse. Toetusi nad ei 
jaksa maksta, aga nende üleilmne langetamine 
aitaks nende tootjatel arenenud riikidega võistelda.



Honduras (HN)
Lõuna-Aafrika Vabariik (ZA)

Kuuba (CU)
Suurbritannia (GB)

Honduras on arenguriik ja soovib jätkata tradit-
siooni, et arenguriike koheldakse erinevalt arene-
nud riikidest. Peamine huvi on nende kõrged 
tollimaksud säiliksid samas kui avaneks võimalus 
müüa tooteid arenenud riikidesse. Toetusi nad ei 
jaksa maksta aga nende üleilmne langetamine 
aitaks nende tootjatel arenenud riikidega võistel-
da. Nende peamine huvi on see, et troopilistel 
aladel kasvatatavad tooted on kõrgete tollimak-
sudega, välja arvatud arenenud riikides.

Lõuna-Aafrika vabariik on arenenud riik, 
kes on huvitatud vabamast kaubandusest, 
eriti lihatoodete valdkonnas. Eriti soovitak-
se avada kaubandust Aafrika mandril, et 
nende tootjad saaksid võrdselt võistelda 
arenguriikide tootjatega. Nad on huvitatud 
toetuste maksmisest.

Kuuba soovib tugevalt taunida kapitalistlikku 
maailmakorda, mida ilmestab WTO. Nagu 
õpetasid Castro vennad ja Marx, inimesed ei 
tohi olla orjastatud ebavõrdsust külvava 
lääneriikide vandenõuteooriate poolt, vaid 
kaubandus peaks olema vajaduspõhine ning 
seatud võrdsuse etaloni järgi. Samas mineviku 
kuriteod nõuavad reparatsioone Kuuba ja 
teiste õiglast võitlust võitlevate riikide suhtes.

Inglismaa on huvitatud võimalikult vabast 
kaubandusest ja odavast suhkrust oma 
tootjate tarvis. Nad soovivad lihatoodete 
toetuste ja tollimaksude säilimist.   
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