IRLAND
Statsminister Micheál Martin
Jeg er leder af partiet Fianna Fail og Taoiseach (statsminister),
i Irland. Jeg blev indsat i 2020 og har siden stået for en proEU linje, hvor Irland vil samarbejder tæt med EU om alt
fra handel til udenrigspolitik. Jeg var udenrigsminister, da
det irske folk stemte nej til Lissabon-traktaten og er derfor
meget bevidst om, hvorvidt der er folkelig opbakning til min
politiske linje. Det er min topprioritet af den irske økonomi og
den irske befolkning kommer godt og sikkert ud på den anden
side af Brexit. Jeg kommer fra provinsbyen Cork og har derfor
stor sympati for regionalstøtten og EU’s yderprovinser.

Den irske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Den irske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have
et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles udfordringer.
Irland har en lille åben økonomi, der er afhængig af intens samhandel med de
øvrige EU-medlemmer - særligt efter Brexit. Irland prioriterer at EU’s budget
fokuserer på at stimulere samhandel, medicinsk teknologi og landbrug. Mange
EU-lande kritiserer Irland for at være et skattely for store virksomheder som
Apple og Facebook, hvilket vi helst ikke vil tale om. Vi går ind for at EUudbetalinger til Polen og Ungarn gøres afhængige af landenes respekt for
demokratiske spilleregler.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Irland har, som Danmark, et forbehold der betyder, at man ikke er forpligtet
til at tage imod asylansøgere. Irland har dog en lang tradition for at tage imod
flygtninge frivilligt. Derudover bidrager Irland økonomisk til at forebygge
flygtninge og migrationsstrømme. Irland er fortaler for en stærk ydre grænse
og har bidraget med skibe og mandskab til Frontex i Middelhavet.
Irland går også ind for at investere massivt i afsenderlande som Irak og Sahellandene i Afrika, men er påpasselig med at lave særlige aftaler med lande som
Tyrkiet. Irland mener at de ydre grænser skal bevogtes, men med fuld respekt
for menneskerettighederne.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Irland er en aktiv deltager i EU’s forsvarssamarbejde og fortaler for en mere
robust militær strategi. Ligesom Sverige er Irland ikke medlem af NATO eller
andre militæralliancer, så EU’s forsvarssamarbejde tillægges særligt stor værdi.
Irland er således aktiv i en lang række EU-missioner og er enige med Frankrig
i at EU i højere grad skal kunne sørge for sin egen sikkerhed - uden indblanden
fra USA. Irland vil dog gå langt for at undgå en væbnet konflikt med Rusland.
Alliancer i EU: Nederlandene, Østrig, Danmark, Estland.
Tyskland og Frankrig efter behov.

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.

IRLAND
Finansminister Paschal Donohoe
Jeg har været finansminister i den irske regering siden 2017
og formand i den magtfulde Eurogruppe siden 2020. Irland
er i rivende udvikling og derfor har jeg hævet skatterne, så vi
kan bruge flere offentlige midler. Jeg vil kæmpe for at EU får
et solidt budget, da det i sidste ende vil komme vores land til
gode at indgå i et tæt og stærkt økonomisk samarbejde med de
øvrige 26 EU-lande.

Den irske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Den irske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have
et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles udfordringer.
Irland har en lille åben økonomi, der er afhængig af intens samhandel med de
øvrige EU-medlemmer - særligt efter Brexit. Irland prioriterer at EU’s budget
fokuserer på at stimulere samhandel, medicinsk teknologi og landbrug. Mange
EU-lande kritiserer Irland for at være et skattely for store virksomheder som
Apple og Facebook, hvilket vi helst ikke vil tale om. Vi går ind for at EUudbetalinger til Polen og Ungarn gøres afhængige af landenes respekt for
demokratiske spilleregler.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Irland har, som Danmark, et forbehold der betyder, at man ikke er forpligtet
til at tage imod asylansøgere. Irland har dog en lang tradition for at tage imod
flygtninge frivilligt. Derudover bidrager Irland økonomisk til at forebygge
flygtninge og migrationsstrømme. Irland er fortaler for en stærk ydre grænse
og har bidraget med skibe og mandskab til Frontex i Middelhavet.
Irland går også ind for at investere massivt i afsenderlande som Irak og Sahellandene i Afrika, men er påpasselig med at lave særlige aftaler med lande som
Tyrkiet. Irland mener at de ydre grænser skal bevogtes, men med fuld respekt
for menneskerettighederne.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Irland er en aktiv deltager i EU’s forsvarssamarbejde og fortaler for en mere
robust militær strategi. Ligesom Sverige er Irland ikke medlem af NATO eller
andre militæralliancer, så EU’s forsvarssamarbejde tillægges særligt stor værdi.
Irland er således aktiv i en lang række EU-missioner og er enige med Frankrig
i at EU i højere grad skal kunne sørge for sin egen sikkerhed - uden indblanden
fra USA. Irland vil dog gå langt for at undgå en væbnet konflikt med Rusland.
Alliancer i EU: Nederlandene, Østrig, Danmark, Estland.
Tyskland og Frankrig efter behov.

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.

IRLAND
Udenrigsminister Simon Coveney
Jeg har været udenrigsminister i den irske regering siden 2017.
Jeg er en meget erfaren politiker med adskillige ministerposter i
bagagen. Derudover har jeg være medlem af Europa-Parlamentet
og har derfor en god forståelse for EU’s institutioner. I dag skal
jeg forhandle en ny migrationsaftale på vegne af Irland. På dette
område er jeg realistisk, men jeg kan godt se den økonomiske
gevinst ved at tillade at flere migranter får arbejdstilladelse for
at forebygge mangel på arbejdskraft, da vi går en tid i møde,
hvor Europas befolkning bliver ældre og ældre.

Den irske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Den irske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have
et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles udfordringer.
Irland har en lille åben økonomi, der er afhængig af intens samhandel med de
øvrige EU-medlemmer - særligt efter Brexit. Irland prioriterer at EU’s budget
fokuserer på at stimulere samhandel, medicinsk teknologi og landbrug. Mange
EU-lande kritiserer Irland for at være et skattely for store virksomheder som
Apple og Facebook, hvilket vi helst ikke vil tale om. Vi går ind for at EUudbetalinger til Polen og Ungarn gøres afhængige af landenes respekt for
demokratiske spilleregler.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Irland har, som Danmark, et forbehold der betyder, at man ikke er forpligtet
til at tage imod asylansøgere. Irland har dog en lang tradition for at tage imod
flygtninge frivilligt. Derudover bidrager Irland økonomisk til at forebygge
flygtninge og migrationsstrømme. Irland er fortaler for en stærk ydre grænse
og har bidraget med skibe og mandskab til Frontex i Middelhavet.
Irland går også ind for at investere massivt i afsenderlande som Irak og Sahellandene i Afrika, men er påpasselig med at lave særlige aftaler med lande som
Tyrkiet. Irland mener at de ydre grænser skal bevogtes, men med fuld respekt
for menneskerettighederne.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Irland er en aktiv deltager i EU’s forsvarssamarbejde og fortaler for en mere
robust militær strategi. Ligesom Sverige er Irland ikke medlem af NATO eller
andre militæralliancer, så EU’s forsvarssamarbejde tillægges særligt stor værdi.
Irland er således aktiv i en lang række EU-missioner og er enige med Frankrig
i at EU i højere grad skal kunne sørge for sin egen sikkerhed - uden indblanden
fra USA. Irland vil dog gå langt for at undgå en væbnet konflikt med Rusland.
Alliancer i EU: Nederlandene, Østrig, Danmark, Estland.
Tyskland og Frankrig efter behov.

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.

IRLAND
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 irske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Den irske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have
et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles udfordringer.
Irland har en lille åben økonomi, der er afhængig af intens samhandel med de
øvrige EU-medlemmer - særligt efter Brexit. Irland prioriterer at EU’s budget
fokuserer på at stimulere samhandel, medicinsk teknologi og landbrug. Mange
EU-lande kritiserer Irland for at være et skattely for store virksomheder som
Apple og Facebook, hvilket vi helst ikke vil tale om. Vi går ind for at EUudbetalinger til Polen og Ungarn gøres afhængige af landenes respekt for
demokratiske spilleregler.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Irland har, som Danmark, et forbehold der betyder, at man ikke er forpligtet
til at tage imod asylansøgere. Irland har dog en lang tradition for at tage imod
flygtninge frivilligt. Derudover bidrager Irland økonomisk til at forebygge
flygtninge og migrationsstrømme. Irland er fortaler for en stærk ydre grænse
og har bidraget med skibe og mandskab til Frontex i Middelhavet.
Irland går også ind for at investere massivt i afsenderlande som Irak og Sahellandene i Afrika, men er påpasselig med at lave særlige aftaler med lande som
Tyrkiet. Irland mener at de ydre grænser skal bevogtes, men med fuld respekt
for menneskerettighederne.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Irland er en aktiv deltager i EU’s forsvarssamarbejde og fortaler for en mere
robust militær strategi. Ligesom Sverige er Irland ikke medlem af NATO eller
andre militæralliancer, så EU’s forsvarssamarbejde tillægges særligt stor værdi.
Irland er således aktiv i en lang række EU-missioner og er enige med Frankrig
i at EU i højere grad skal kunne sørge for sin egen sikkerhed - uden indblanden
fra USA. Irland vil dog gå langt for at undgå en væbnet konflikt med Rusland.
Alliancer i EU: Nederlandene, Østrig, Danmark, Estland.
Tyskland og Frankrig efter behov.

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.

IRLAND
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 irske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Den irske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have
et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles udfordringer.
Irland har en lille åben økonomi, der er afhængig af intens samhandel med de
øvrige EU-medlemmer - særligt efter Brexit. Irland prioriterer at EU’s budget
fokuserer på at stimulere samhandel, medicinsk teknologi og landbrug. Mange
EU-lande kritiserer Irland for at være et skattely for store virksomheder som
Apple og Facebook, hvilket vi helst ikke vil tale om. Vi går ind for at EUudbetalinger til Polen og Ungarn gøres afhængige af landenes respekt for
demokratiske spilleregler.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Irland har, som Danmark, et forbehold der betyder, at man ikke er forpligtet
til at tage imod asylansøgere. Irland har dog en lang tradition for at tage imod
flygtninge frivilligt. Derudover bidrager Irland økonomisk til at forebygge
flygtninge og migrationsstrømme. Irland er fortaler for en stærk ydre grænse
og har bidraget med skibe og mandskab til Frontex i Middelhavet.
Irland går også ind for at investere massivt i afsenderlande som Irak og Sahellandene i Afrika, men er påpasselig med at lave særlige aftaler med lande som
Tyrkiet. Irland mener at de ydre grænser skal bevogtes, men med fuld respekt
for menneskerettighederne.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Irland er en aktiv deltager i EU’s forsvarssamarbejde og fortaler for en mere
robust militær strategi. Ligesom Sverige er Irland ikke medlem af NATO eller
andre militæralliancer, så EU’s forsvarssamarbejde tillægges særligt stor værdi.
Irland er således aktiv i en lang række EU-missioner og er enige med Frankrig
i at EU i højere grad skal kunne sørge for sin egen sikkerhed - uden indblanden
fra USA. Irland vil dog gå langt for at undgå en væbnet konflikt med Rusland.
Alliancer i EU: Nederlandene, Østrig, Danmark, Estland.
Tyskland og Frankrig efter behov.

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.

