ESTLAND
Premierminister Kaja Kallas
Jeg er Estlands første kvindelige premierminister og har haft
posten siden begyndelsen af 2021, efter den tidligere regering
kollapsede på grund af korruptionsskandaler. Jeg er medlem af
det liberale Reformparti og tidligere medlem af EU-parlamentet.
Som premierminister vil jeg gøre Estland mindre nationalistisk
og mere moderne og lægge en ny politisk kurs, der samarbejder
med både EU og NATO. Jeg går op i EU’s retsstatsprincipper,
klimaet og ligestilling. Estland skal opretholde sit ry som en
progressiv, grøn og teknologisk innovativ stat.

Den estiske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Estland havde stor økonomisk vækst i 00’erne og den næsthøjeste vækst i EU i
2007. Økonomien blev ekstrem dårlig under finanskrisen, men bliver nu langsomt
bedre. Estland har en stor eksportindustri og mange udenlandske selskaber har
slået sig ned i Estland, fordi en stor del af esterne er veluddannede samtidig med
at de får en lav løn. Estland har modtaget flere midler end forventet i EU’s nye
budget. Det er vigtigt for Estland, at EU’s økonomi er stærk, og at medlemsstaterne
samarbejder om at få EU’s økonomi ud af corona-krisen. Estland mener at retsstatsmekanismen er et godt middel til at sikre, at ingen EU-lande udnytter corona-krisen til at indføre love, der begrænser befolkningens frihed.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Estland er et af de lande i EU, hvor færrest flygtninge og migranter ankommer.
Dem, der kommer til landet, er ofte fra Rusland, Ukraine eller Georgien. Da
mange etiske politikere er nationalistiske og da landet stadig har en stærk religiøs
tilknytning, ønsker regeringen ikke, at EU skal bestemme, hvor mange flygtninge
der skal bosætte sig i Estland, og nogle mener, at kun kristne asylansøgere er velkomne, ikke muslimer. Man mener også, at der skal være større kontrol med EU’s
ydre grænser og et bedre samarbejde med de lande hvor flygtningene og migranterne kommer fra.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Medlemskabet af EU og NATO gør landets forhold til Rusland dårligt, men det er
stadig vigtigt, da omkring en fjerdedel af Estlands befolkning er etniske russere.
Regeringen tror ikke på et forbedret forhold til Rusland og presser på i EU for flere
sanktioner mod Rusland. Estland har også ved flere lejligheder anklaget EU for
at tøve for længe med at handle i forhold til Rusland. Estland frygter en russisk
invasion og føler sig mest sikre og trygge med NATO-soldater udstationeret ved
grænsen og arbejder derfor for at både NATO og EU udstationerer soldater og
optræder aggressivt overfor Rusland.
Alliancer i EU: Letland, Litauen, Finland

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver
Spillet om EU’s fremtid er delt ind i fire sessioner, hvor I skal arbejde for jeres lands interesser i EU.
I er rejst til ministerrådsmøde i Bruxelles for at føre jeres regerings planer ud i livet. Det kræver at I
samarbejder tæt med de øvrige lande for at nå frem til fælles aftaler. Som en tommelfingerregel skal
7 ud af 12 lande stemme for en beslutning, så I skal danne alliancer for at få jeres politik igennem.
Politik handler både om indhold, faglighed, kommunikation og godt samarbejde. I skal også
samarbejde med pressen og interessegrupperne undervejs for at kommunikere jeres politik ud til
europæerne.

JERES OPGAVER

Introduktion v. spillelederen.
1. session: EU’s budget
De 12 medlemslande skal blive enige om et fælles EU-budget. I har et antal karameller til rådighed
(se faktaark), som er 10% jeres lands statsbudget. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange karameller I vil levere til EU-budgettet. I skal forberede et udspil og et hemmeligt maks,
som kun jeres gruppe kender. Ligesom når man prutter om prisen i en forhandling.
■ Hvilke tre hovedområder mener I EU skal bruge karameller på?
■ Retsstatsmekanismen: Skal udemokratiske lande få færre karameller retur fra EU?
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper, for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres finansminister skal føre ordet.
2. session: En ny migrationspagt for Europa
De 12 lande skal forhandle sig frem til en aftale, der sikrer en bedre håndtering af flygtninge og
migranter. EU har præsenteret tre områder, hvor der skal sættes ind: Udvikling, ydre grænser og intern
asylfordeling. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde,
partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i stærkere ydre grænser.
■ Hvor mange EU-karameller I vil bruge på flygtningeindsatsen i EU’s medlemslande.
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres udenrigsminister skal føre ordet.
3. session: Et stærkere EU i verden
Meget tyder på, at Rusland vil angribe Estland, der er medlem af EU. I skal beslutte jer for,
hvilken strategi I mener EU skal forfølge.
■ Læs papiret med efterretninger og forklaringer af de tre modeller.
■ Vælg den franske model, den tyske model eller at EU skal blande sig udenom.
■ Lav en tabel, hvor I noterer fordele og ulemper ved den valgte model
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper og for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres stats- eller regeringsleder skal føre ordet.
4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere fremlægger deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesseorganisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

ESTLAND
Finansminister Keit Pentus-Rosimannus
Jeg har været finansminister siden januar 2021 og har
tidligere været udenrigsminister. Jeg har en universitetsgrad
i EU-forhold og er tidligere medlem af EU-Parlamentets
finanskomité. Det er blandt andet pga. min erfaring derfra, at
jeg er blevet valgt som finansminister. Min store opgave bliver
at få Estlands økonomi igennem corona-krisen og bruge de
penge, vi får fra EU, fornuftigt. Jeg har lovet esterne ikke at
hæve skatterne.

Den estiske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Estland havde stor økonomisk vækst i 00’erne og den næsthøjeste vækst i EU i
2007. Økonomien blev ekstrem dårlig under finanskrisen, men bliver nu langsomt
bedre. Estland har en stor eksportindustri og mange udenlandske selskaber har
slået sig ned i Estland, fordi en stor del af esterne er veluddannede samtidig med
at de får en lav løn. Estland har modtaget flere midler end forventet i EU’s nye
budget. Det er vigtigt for Estland, at EU’s økonomi er stærk, og at medlemsstaterne
samarbejder om at få EU’s økonomi ud af corona-krisen. Estland mener at retsstatsmekanismen er et godt middel til at sikre, at ingen EU-lande udnytter corona-krisen til at indføre love, der begrænser befolkningens frihed.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Estland er et af de lande i EU, hvor færrest flygtninge og migranter ankommer.
Dem, der kommer til landet, er ofte fra Rusland, Ukraine eller Georgien. Da
mange etiske politikere er nationalistiske og da landet stadig har en stærk religiøs
tilknytning, ønsker regeringen ikke, at EU skal bestemme, hvor mange flygtninge
der skal bosætte sig i Estland, og nogle mener, at kun kristne asylansøgere er velkomne, ikke muslimer. Man mener også, at der skal være større kontrol med EU’s
ydre grænser og et bedre samarbejde med de lande hvor flygtningene og migranterne kommer fra.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Medlemskabet af EU og NATO gør landets forhold til Rusland dårligt, men det er
stadig vigtigt, da omkring en fjerdedel af Estlands befolkning er etniske russere.
Regeringen tror ikke på et forbedret forhold til Rusland og presser på i EU for flere
sanktioner mod Rusland. Estland har også ved flere lejligheder anklaget EU for
at tøve for længe med at handle i forhold til Rusland. Estland frygter en russisk
invasion og føler sig mest sikre og trygge med NATO-soldater udstationeret ved
grænsen og arbejder derfor for at både NATO og EU udstationerer soldater og
optræder aggressivt overfor Rusland.
Alliancer i EU: Letland, Litauen, Finland

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver
Spillet om EU’s fremtid er delt ind i fire sessioner, hvor I skal arbejde for jeres lands interesser i EU.
I er rejst til ministerrådsmøde i Bruxelles for at føre jeres regerings planer ud i livet. Det kræver at I
samarbejder tæt med de øvrige lande for at nå frem til fælles aftaler. Som en tommelfingerregel skal
7 ud af 12 lande stemme for en beslutning, så I skal danne alliancer for at få jeres politik igennem.
Politik handler både om indhold, faglighed, kommunikation og godt samarbejde. I skal også
samarbejde med pressen og interessegrupperne undervejs for at kommunikere jeres politik ud til
europæerne.

JERES OPGAVER

Introduktion v. spillelederen.
1. session: EU’s budget
De 12 medlemslande skal blive enige om et fælles EU-budget. I har et antal karameller til rådighed
(se faktaark), som er 10% jeres lands statsbudget. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange karameller I vil levere til EU-budgettet. I skal forberede et udspil og et hemmeligt maks,
som kun jeres gruppe kender. Ligesom når man prutter om prisen i en forhandling.
■ Hvilke tre hovedområder mener I EU skal bruge karameller på?
■ Retsstatsmekanismen: Skal udemokratiske lande få færre karameller retur fra EU?
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper, for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres finansminister skal føre ordet.
2. session: En ny migrationspagt for Europa
De 12 lande skal forhandle sig frem til en aftale, der sikrer en bedre håndtering af flygtninge og
migranter. EU har præsenteret tre områder, hvor der skal sættes ind: Udvikling, ydre grænser og intern
asylfordeling. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde,
partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i stærkere ydre grænser.
■ Hvor mange EU-karameller I vil bruge på flygtningeindsatsen i EU’s medlemslande.
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres udenrigsminister skal føre ordet.
3. session: Et stærkere EU i verden
Meget tyder på, at Rusland vil angribe Estland, der er medlem af EU. I skal beslutte jer for,
hvilken strategi I mener EU skal forfølge.
■ Læs papiret med efterretninger og forklaringer af de tre modeller.
■ Vælg den franske model, den tyske model eller at EU skal blande sig udenom.
■ Lav en tabel, hvor I noterer fordele og ulemper ved den valgte model
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper og for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres stats- eller regeringsleder skal føre ordet.
4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere fremlægger deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesseorganisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

ESTLAND
Udenrigsminister Eva-Maria Liimets
Jeg har været udenrigsminister siden januar 2021. Jeg
har tidligere været ambassadør i Tjekkiet og politisk
rådgiver i EU-Parlamentet. Udover mit modersmål estisk
taler jeg flydende tysk, engelsk, italiensk og russisk. Som
udenrigsminister vil jeg fortsætte den linje, der allerede er
lagt for Estland: Udvikle forholdet til NATO endnu mere,
samarbejde med vores allierede i EU, promovere europæiske
værdier og forsøge at forbedre forholdet til Rusland.

Den estiske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Estland havde stor økonomisk vækst i 00’erne og den næsthøjeste vækst i EU i
2007. Økonomien blev ekstrem dårlig under finanskrisen, men bliver nu langsomt
bedre. Estland har en stor eksportindustri og mange udenlandske selskaber har
slået sig ned i Estland, fordi en stor del af esterne er veluddannede samtidig med
at de får en lav løn. Estland har modtaget flere midler end forventet i EU’s nye
budget. Det er vigtigt for Estland, at EU’s økonomi er stærk, og at medlemsstaterne
samarbejder om at få EU’s økonomi ud af corona-krisen. Estland mener at retsstatsmekanismen er et godt middel til at sikre, at ingen EU-lande udnytter corona-krisen til at indføre love, der begrænser befolkningens frihed.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Estland er et af de lande i EU, hvor færrest flygtninge og migranter ankommer.
Dem, der kommer til landet, er ofte fra Rusland, Ukraine eller Georgien. Da
mange etiske politikere er nationalistiske og da landet stadig har en stærk religiøs
tilknytning, ønsker regeringen ikke, at EU skal bestemme, hvor mange flygtninge
der skal bosætte sig i Estland, og nogle mener, at kun kristne asylansøgere er velkomne, ikke muslimer. Man mener også, at der skal være større kontrol med EU’s
ydre grænser og et bedre samarbejde med de lande hvor flygtningene og migranterne kommer fra.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Medlemskabet af EU og NATO gør landets forhold til Rusland dårligt, men det er
stadig vigtigt, da omkring en fjerdedel af Estlands befolkning er etniske russere.
Regeringen tror ikke på et forbedret forhold til Rusland og presser på i EU for flere
sanktioner mod Rusland. Estland har også ved flere lejligheder anklaget EU for
at tøve for længe med at handle i forhold til Rusland. Estland frygter en russisk
invasion og føler sig mest sikre og trygge med NATO-soldater udstationeret ved
grænsen og arbejder derfor for at både NATO og EU udstationerer soldater og
optræder aggressivt overfor Rusland.
Alliancer i EU: Letland, Litauen, Finland

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver
Spillet om EU’s fremtid er delt ind i fire sessioner, hvor I skal arbejde for jeres lands interesser i EU.
I er rejst til ministerrådsmøde i Bruxelles for at føre jeres regerings planer ud i livet. Det kræver at I
samarbejder tæt med de øvrige lande for at nå frem til fælles aftaler. Som en tommelfingerregel skal
7 ud af 12 lande stemme for en beslutning, så I skal danne alliancer for at få jeres politik igennem.
Politik handler både om indhold, faglighed, kommunikation og godt samarbejde. I skal også
samarbejde med pressen og interessegrupperne undervejs for at kommunikere jeres politik ud til
europæerne.

JERES OPGAVER

Introduktion v. spillelederen.
1. session: EU’s budget
De 12 medlemslande skal blive enige om et fælles EU-budget. I har et antal karameller til rådighed
(se faktaark), som er 10% jeres lands statsbudget. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange karameller I vil levere til EU-budgettet. I skal forberede et udspil og et hemmeligt maks,
som kun jeres gruppe kender. Ligesom når man prutter om prisen i en forhandling.
■ Hvilke tre hovedområder mener I EU skal bruge karameller på?
■ Retsstatsmekanismen: Skal udemokratiske lande få færre karameller retur fra EU?
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper, for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres finansminister skal føre ordet.
2. session: En ny migrationspagt for Europa
De 12 lande skal forhandle sig frem til en aftale, der sikrer en bedre håndtering af flygtninge og
migranter. EU har præsenteret tre områder, hvor der skal sættes ind: Udvikling, ydre grænser og intern
asylfordeling. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde,
partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i stærkere ydre grænser.
■ Hvor mange EU-karameller I vil bruge på flygtningeindsatsen i EU’s medlemslande.
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres udenrigsminister skal føre ordet.
3. session: Et stærkere EU i verden
Meget tyder på, at Rusland vil angribe Estland, der er medlem af EU. I skal beslutte jer for,
hvilken strategi I mener EU skal forfølge.
■ Læs papiret med efterretninger og forklaringer af de tre modeller.
■ Vælg den franske model, den tyske model eller at EU skal blande sig udenom.
■ Lav en tabel, hvor I noterer fordele og ulemper ved den valgte model
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper og for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres stats- eller regeringsleder skal føre ordet.
4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere fremlægger deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesseorganisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

ESTLAND
Embedsmand for regeringen
Min opgave som embedsmand er at informere og forberede
ministrene bedst muligt før forhandlingerne. Jeg skal have
øje for detaljen og oplyse om fordele og ulemper ved en
bestemt tilgang. Politikerne bestemmer strategien, men jeg vil
udfordre deres idéer med argumenter og tal fra fakta-arket.
Jeg vil også forsøge at bygge bro til de andre landes embedsmænd
ved at diskutere idéer og tilgange med dem. På den måde
bidrager jeg til at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag
og til at mit land får det bedst mulige resultat med hjem.

Den estiske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Estland havde stor økonomisk vækst i 00’erne og den næsthøjeste vækst i EU i
2007. Økonomien blev ekstrem dårlig under finanskrisen, men bliver nu langsomt
bedre. Estland har en stor eksportindustri og mange udenlandske selskaber har
slået sig ned i Estland, fordi en stor del af esterne er veluddannede samtidig med
at de får en lav løn. Estland har modtaget flere midler end forventet i EU’s nye
budget. Det er vigtigt for Estland, at EU’s økonomi er stærk, og at medlemsstaterne
samarbejder om at få EU’s økonomi ud af corona-krisen. Estland mener at retsstatsmekanismen er et godt middel til at sikre, at ingen EU-lande udnytter corona-krisen til at indføre love, der begrænser befolkningens frihed.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Estland er et af de lande i EU, hvor færrest flygtninge og migranter ankommer.
Dem, der kommer til landet, er ofte fra Rusland, Ukraine eller Georgien. Da
mange etiske politikere er nationalistiske og da landet stadig har en stærk religiøs
tilknytning, ønsker regeringen ikke, at EU skal bestemme, hvor mange flygtninge
der skal bosætte sig i Estland, og nogle mener, at kun kristne asylansøgere er velkomne, ikke muslimer. Man mener også, at der skal være større kontrol med EU’s
ydre grænser og et bedre samarbejde med de lande hvor flygtningene og migranterne kommer fra.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Medlemskabet af EU og NATO gør landets forhold til Rusland dårligt, men det er
stadig vigtigt, da omkring en fjerdedel af Estlands befolkning er etniske russere.
Regeringen tror ikke på et forbedret forhold til Rusland og presser på i EU for flere
sanktioner mod Rusland. Estland har også ved flere lejligheder anklaget EU for
at tøve for længe med at handle i forhold til Rusland. Estland frygter en russisk
invasion og føler sig mest sikre og trygge med NATO-soldater udstationeret ved
grænsen og arbejder derfor for at både NATO og EU udstationerer soldater og
optræder aggressivt overfor Rusland.
Alliancer i EU: Letland, Litauen, Finland

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver
Spillet om EU’s fremtid er delt ind i fire sessioner, hvor I skal arbejde for jeres lands interesser i EU.
I er rejst til ministerrådsmøde i Bruxelles for at føre jeres regerings planer ud i livet. Det kræver at I
samarbejder tæt med de øvrige lande for at nå frem til fælles aftaler. Som en tommelfingerregel skal
7 ud af 12 lande stemme for en beslutning, så I skal danne alliancer for at få jeres politik igennem.
Politik handler både om indhold, faglighed, kommunikation og godt samarbejde. I skal også
samarbejde med pressen og interessegrupperne undervejs for at kommunikere jeres politik ud til
europæerne.

JERES OPGAVER

Introduktion v. spillelederen.
1. session: EU’s budget
De 12 medlemslande skal blive enige om et fælles EU-budget. I har et antal karameller til rådighed
(se faktaark), som er 10% jeres lands statsbudget. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange karameller I vil levere til EU-budgettet. I skal forberede et udspil og et hemmeligt maks,
som kun jeres gruppe kender. Ligesom når man prutter om prisen i en forhandling.
■ Hvilke tre hovedområder mener I EU skal bruge karameller på?
■ Retsstatsmekanismen: Skal udemokratiske lande få færre karameller retur fra EU?
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper, for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres finansminister skal føre ordet.
2. session: En ny migrationspagt for Europa
De 12 lande skal forhandle sig frem til en aftale, der sikrer en bedre håndtering af flygtninge og
migranter. EU har præsenteret tre områder, hvor der skal sættes ind: Udvikling, ydre grænser og intern
asylfordeling. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde,
partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i stærkere ydre grænser.
■ Hvor mange EU-karameller I vil bruge på flygtningeindsatsen i EU’s medlemslande.
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres udenrigsminister skal føre ordet.
3. session: Et stærkere EU i verden
Meget tyder på, at Rusland vil angribe Estland, der er medlem af EU. I skal beslutte jer for,
hvilken strategi I mener EU skal forfølge.
■ Læs papiret med efterretninger og forklaringer af de tre modeller.
■ Vælg den franske model, den tyske model eller at EU skal blande sig udenom.
■ Lav en tabel, hvor I noterer fordele og ulemper ved den valgte model
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper og for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres stats- eller regeringsleder skal føre ordet.
4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere fremlægger deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesseorganisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

ESTLAND
Presserådgiver
Som presserådgiver er jeg konstant opmærksom på, hvordan
jeg bedst kan kommunikere mit lands politik og strategi til
pressen. Jeg sætter mig grundigt ind i emnerne og aftaler en
pressestrategi med min gruppes politikere og embedsmand.
Derefter tilbyder jeg interviews og historier til mediegrupperne,
så vi kan få vores budskab ud til befolkningen og til de andre
lande. Jeg er god til at tænke i stærke overskrifter og skarpe
vinkler. Derudover er jeg også bindeled mellem mit lande
og interessegrupperne. Jeg lytter til deres meninger og
kommunikerer dem videre til mit lands politikere.

Den estiske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Estland havde stor økonomisk vækst i 00’erne og den næsthøjeste vækst i EU i
2007. Økonomien blev ekstrem dårlig under finanskrisen, men bliver nu langsomt
bedre. Estland har en stor eksportindustri og mange udenlandske selskaber har
slået sig ned i Estland, fordi en stor del af esterne er veluddannede samtidig med
at de får en lav løn. Estland har modtaget flere midler end forventet i EU’s nye
budget. Det er vigtigt for Estland, at EU’s økonomi er stærk, og at medlemsstaterne
samarbejder om at få EU’s økonomi ud af corona-krisen. Estland mener at retsstatsmekanismen er et godt middel til at sikre, at ingen EU-lande udnytter corona-krisen til at indføre love, der begrænser befolkningens frihed.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Estland er et af de lande i EU, hvor færrest flygtninge og migranter ankommer.
Dem, der kommer til landet, er ofte fra Rusland, Ukraine eller Georgien. Da
mange etiske politikere er nationalistiske og da landet stadig har en stærk religiøs
tilknytning, ønsker regeringen ikke, at EU skal bestemme, hvor mange flygtninge
der skal bosætte sig i Estland, og nogle mener, at kun kristne asylansøgere er velkomne, ikke muslimer. Man mener også, at der skal være større kontrol med EU’s
ydre grænser og et bedre samarbejde med de lande hvor flygtningene og migranterne kommer fra.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Medlemskabet af EU og NATO gør landets forhold til Rusland dårligt, men det er
stadig vigtigt, da omkring en fjerdedel af Estlands befolkning er etniske russere.
Regeringen tror ikke på et forbedret forhold til Rusland og presser på i EU for flere
sanktioner mod Rusland. Estland har også ved flere lejligheder anklaget EU for
at tøve for længe med at handle i forhold til Rusland. Estland frygter en russisk
invasion og føler sig mest sikre og trygge med NATO-soldater udstationeret ved
grænsen og arbejder derfor for at både NATO og EU udstationerer soldater og
optræder aggressivt overfor Rusland.
Alliancer i EU: Letland, Litauen, Finland

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver
Spillet om EU’s fremtid er delt ind i fire sessioner, hvor I skal arbejde for jeres lands interesser i EU.
I er rejst til ministerrådsmøde i Bruxelles for at føre jeres regerings planer ud i livet. Det kræver at I
samarbejder tæt med de øvrige lande for at nå frem til fælles aftaler. Som en tommelfingerregel skal
7 ud af 12 lande stemme for en beslutning, så I skal danne alliancer for at få jeres politik igennem.
Politik handler både om indhold, faglighed, kommunikation og godt samarbejde. I skal også
samarbejde med pressen og interessegrupperne undervejs for at kommunikere jeres politik ud til
europæerne.

JERES OPGAVER

Introduktion v. spillelederen.
1. session: EU’s budget
De 12 medlemslande skal blive enige om et fælles EU-budget. I har et antal karameller til rådighed
(se faktaark), som er 10% jeres lands statsbudget. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange karameller I vil levere til EU-budgettet. I skal forberede et udspil og et hemmeligt maks,
som kun jeres gruppe kender. Ligesom når man prutter om prisen i en forhandling.
■ Hvilke tre hovedområder mener I EU skal bruge karameller på?
■ Retsstatsmekanismen: Skal udemokratiske lande få færre karameller retur fra EU?
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper, for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres finansminister skal føre ordet.
2. session: En ny migrationspagt for Europa
De 12 lande skal forhandle sig frem til en aftale, der sikrer en bedre håndtering af flygtninge og
migranter. EU har præsenteret tre områder, hvor der skal sættes ind: Udvikling, ydre grænser og intern
asylfordeling. Jeres gruppe skal først beslutte:
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde,
partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
■ Hvor mange EU-karameller I vil investere i stærkere ydre grænser.
■ Hvor mange EU-karameller I vil bruge på flygtningeindsatsen i EU’s medlemslande.
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres udenrigsminister skal føre ordet.
3. session: Et stærkere EU i verden
Meget tyder på, at Rusland vil angribe Estland, der er medlem af EU. I skal beslutte jer for,
hvilken strategi I mener EU skal forfølge.
■ Læs papiret med efterretninger og forklaringer af de tre modeller.
■ Vælg den franske model, den tyske model eller at EU skal blande sig udenom.
■ Lav en tabel, hvor I noterer fordele og ulemper ved den valgte model
Derefter skal I gå rundt blandt de øvrige grupper og for at finde opbakning til jeres strategi og prioriteter.
Runden slutter med en forhandling, hvor jeres stats- eller regeringsleder skal føre ordet.
4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere fremlægger deres syn på dagens forhandlinger. Journalisterne og interesseorganisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

