
DIEM25 – Democracy in Europe Movement 2025
DiEM25 er en demokratisk bevægelse, som arbejder 
for et åbent og demokratisk EU. 

DiEM25 mener, at den måde, EU-landene tager fæl-
les beslutninger på, er alt for lukket og udemokratisk. 
Det betyder, at befolkningerne i EU mister kontrol 
over, hvad deres skattepenge bliver brugt til. De mi-
ster indflydelse på deres arbejdsbetingelser. De mi-
ster indflydelse på de love, der gælder i deres lande. 

Manglen på demokrati og åbenhed i EU betyder, at 
befolkningerne i EU får mistillid til politikerne og er 
skeptiske overfor, om EU kan løse Europas proble-
mer med økonomisk krise og flygtninge. 

DiEM25 mener, at EU-samarbejdet er vigtigt, fordi 
problemer med klima og flygtninge kun kan løses i 
fællesskab på tværs af grænser. 

Derfor prøver DiEM25 under dagens møder at over-
bevise ministre og rådgivere om, at de skal lægge fle-
re karameller i fælleskassen til at løse fælles proble-
mer med miljø, klima, flygtninge m.m. 

DiEM25 er helt uenig med PEGIDA i, at det er en løs-
ning at bygge en mur med pigtråd for at holde flygt-
ninge ude. Det skaber kun fremmedhad, usikkerhed 
og frygt, siger DiEM25. Organisationen arbejder for 
at alle lande forpligter sig til at tage en fair andel af 
flygtningene, og at EU sætter penge af til at hjælpe 
flygtninge. 

Både Grækenland og Tyskland er enige med DiEM25 
i, at der skal findes en fælles løsning på flygtninge-
problemet. 

ROLLEKORT: Kampagneteamet
Som kampagneteam for DiEM25 er det jeres opgave at forberede demonstrationer, som 
skal foregå, mens ministrene forhandler om økonomi under forhandlingernes første sessi-
on, og om flygtninge under anden session. I skal formulere slagord, som demonstranterne 
skal råbe, forberede rabalder, der giver demonstrationen opmærksomhed og producere 
flyers eller andet, som demonstranterne kan dele ud og kaste ind over forhandlerne og 
tilskuerne. 

I skal lave plancher, der illustrerer DiEM25’s holdning til EU’s politik på økonomi- og flygt-
ningeområdet. Plancherne kan bruges som bannere under demonstrationerne og hæn-
ges op under forberedelserne til tredje session, hvor I 
skal lave flere plancher, sådan at jeres plancher til 
sammen illustrerer DiEM25’s vision for EU.



I skal forberede og deltage  
i tre møder i EU som 
kampagneteam, lobbyister 
og spindoktorer for Democracy 
in Europe Movement 2015.

Jeres roller er:
■ Kampagneteam, som forbereder de-

monstrationer og laver plancher eller 
andet, som illustrerer DiEM25’s hold-
ninger og vision for EU.

■ Lobbyister og spindoktorer, som går 
rundt og forsøger at påvirke landenes 
ministre og rådgivere og få journali-
sterne til at skrive om DiEM25’s syns-
punkter. 

■ Alle deltager i demonstrationer. 

Før spillet starter, skal I fordele rollerne 
og sætte jer ind i hver jeres rolle. I kan 
læse om jeres roller på den anden side 
af dette kort. Nederst er en beskrivelse 
af jeres interesseorganisation. Øverst 
finder du en beskrivelse af jeres roller og 
opgaver. 

Forhandlingerne består af tre sessioner: 
Et møde mellem landenes finansmini-
stre, et møde mellem udenrigsministre-
ne og et møde mellem statsministrene. 
Alle ministre har deres rådgivere med til 
mødet.   

Baggrunden for møderne er alvorlige 
problemer i EU. Mange lande har øko-
nomiske problemer med gæld og sti-
gende arbejdsløshed, ikke mindst blandt 
de unge. Samtidig kommer stadig flere 
flygtninge til EU, og EU-landenes befolk-
ninger er skeptiske eller direkte imod be-
slutninger taget i EU.

Ministrene, som er EU’s ledere, samles 
til dagens møder for at finde fælles løs-
ninger på problemerne. Interessegrup-
per forsøger at påvirke ministrenes be-
slutninger, og journalister jagter nyheder 
og gode historier.  

ROLLESPIL OM EU’S FREMTID
 – jeres opgaver

SPILLET GÅR I GANG

Første session handler om økonomien i EU: 
EU-landenes finansministre skal mødes for at forhandle 
om, hvor mange penge, landene skal give til fælles 
løsninger på problemerne. I spillet bruger deltagerne 
karameller som penge. 

Før selve forhandlingerne går i gang, skal I forberede jer 
på jeres opgaver:
■ Diskutér, hvad jeres synspunkt som repræsentanter for 

DiEM25 er, og find argumenter for, at I har ret. 
■ Lobbyisterne går rundt blandt ministre og rådgivere for at overbevise dem 

om, at netop DiEM’s synspunkt er værd at lytte til.
■ Spindoktorer kontakter journalister for at få dem til at skrive historier, der 

fremmer DiEM25’s synspunkter i medierne.
■ Kampagneteamet forbereder en demonstration, som alle i gruppen delta-

ger i under forhandlingerne
■ Kampagneteamet laver plancher, der illustrerer DiEM25’s holdning.  

Under forhandlingerne skal I buhe, hvis der er noget, I er uenige i og juble, 
hvis I hører noget, I er enige i.

Anden session handler om flygtninge på vej til EU: EU-landenes uden-
rigsministre skal mødes for at aftale, hvordan de vil fordele de flygtninge, der 
kommer til EU.

I spillet er ludobrikker symbol på flygtningene. I kan se, at 100 flygtninge lige 
nu er på vej over Middelhavet i en båd. Tyrkiet er ikke medlem af EU, men 
tilbyder at tage 30 af de 100 flygtninge, hvis EU vil betale 25 karameller til 
Tyrkiet og love at starte forhandlinger om tyrkisk medlemskab af EU.

Før forhandlingerne går i gang, skal I forberede jer på jeres opgaver:
■ De samme som før første session.

Under forhandlingerne skal i buhe, hvis der er noget, I er meget uenige i og 
juble, hvis I hører noget, I er meget enige i. 

Tredje session handler om landenes visioner for EU: Her deltager stats- 
og premierministrene og repræsentanter for interesseorganisationerne.

Før forhandlingerne går i gang, skal I forberede jer på jeres opgaver:
■ Diskutér, hvad jeres vision for EU er. Hvilke udfordringer bør EU fokusere 

på at løse, og hvordan skal de løses? Skal EU have mere eller mindre 
magt? 

■ Lobbyister og spindoktorer skriver en tale, der varer to minutter, om, hvor-
dan I mener, fremtidens EU bør se ud. Vælg en person i gruppen til at 
holde talen på topmødet.

■ Kampagneteamet laver flere plancher, så alle jeres plancher til sammen 
illustrerer DiEM25’s vision for EU. 

■ Hæng plancherne op.
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mer med miljø, klima, flygtninge m.m. 

DiEM25 er helt uenig med PEGIDA i, at det er en løs-
ning at bygge en mur med pigtråd for at holde flygt-
ninge ude. Det skaber kun fremmedhad, usikkerhed 
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ROLLEKORT: Lobbyister og spindoktorer
I skal opsøge og tale med landenes ministre og rådgivere for at overbevise dem om, 
at de skal tage godt imod flygtninge og lægge flere penge i den fælles pulje for at løse 
grænseoverskridende problemer. I skal også få fat i journalisterne og prøve at få dem 
til at skrive om DiEM25’s synspunkter. I kommer nemmest igennem hos redaktionen på 
Dagbladet Solidaritet.

Før forhandlingernes tredje session skal I skrive en to minutter lang tale om DiEM25’s 
vision for EU og vælge en til at holde talen.

Alle gruppemedlemmer deltager i DiEM25’s demonstrationer. 
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om, hvor mange penge, landene skal give til fælles 
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■ Diskutér, hvad jeres vision for EU er. Hvilke udfordringer bør EU fokusere 
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magt? 

■ Lobbyister og spindoktorer skriver en tale, der varer to minutter, om, hvor-
dan I mener, fremtidens EU bør se ud. Vælg en person i gruppen til at 
holde talen på topmødet.
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illustrerer DiEM25’s vision for EU. 
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