ITALIEN
Premierminister Mario Draghi
Jeg er en italiensk økonom, bankmand og politiker og har siden
februar 2021 være Italiens premierminister. Jeg har tidligere været
chef for Den Europæiske Centralbank, og det var mig, der reddede
euroen gennem finanskrisen. Jeg er udpeget som premierminister
i Italien, og min største opgave er nu at rydde op i Italiens økonomi og få den på ret kurs. En italiensk avis har endda udråbt mig til
at være et “mirakel” for landet. Jeg er også populær i både EU og
USA og bliver generelt kaldt “Super Mario” fordi jeg er god til mit
arbejde. Da jeg var økonom før jeg blev politker, er det vigtigere
for mig at se resultater end at blive siddende på magten.

Den italienske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Både den financielle krise i 2008 og coronapandemien har efterladt Italien
med stor gæld i, og mange italienere skyder skylden på EU og eurosamarbejdet. EU og Italien har været i strid om Italiens budget: EU synes
ikke, at Italien har været gode nok til at reducere landets offentlige gæld.
Italien har derimod ment, at EU har blandet sig for meget i Italiens sager.
Italien står til at modtage stor hjælp fra EU’s nye corona-genopretningsfond
og italesætter, at de er det land, der har størst behov for pengene lige nu.
Landet mener at EU-midlerne bør bruges til investeringer, så europæiske
økonomier kan komme videre efter krisen. Italien var imod Polen og
Ungarns veto mod EU-budgettet.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Mange flygtninge og migranter er rejst til Italien via Middelhavet for at
komme ind i Europa, og italienerne er bekymrede over det stigende antal,
der ankommer. Italien har set det som uretfærdigt, at de skal håndtere
problemet alene og mener ikke, at der er lavet et velfungerende asylsystem
på europæisk plan. Asylansøgere og migranter skal fordeles bedre mellem
EU-landene. For at lægge pres på EU har Italien flere gange lukket sine
havne, så flygtninge og migranter ikke kan gå i land.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Italien er en stor fortaler for et fælles europæisk forsvar og arbejder for at
udvikle europæisk militær. Samtidig ser Italien NATO som en vigtig del af
det europæiske forsvarssamarbejde og mener ikke, at fremtidens forsvar i
EU kan blive adskilt fra USA. Italien har tidligere kritiseret EU’s sanktioner
mod Rusland og fremtrædende italienske politikere har udvist sympati for
Putin. Italien vil hælde mod den franske model.
Allierede i EU: Frankrig, Rumænien

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.

ITALIEN
Finansminister Daniele Franco
Jeg har været finansminister siden februar 2021, og inden da
var jeg chef for Italiens nationalbank og har tidligere været
økonomisk rådgiver i EU-Kommissionen. Mario Draghi
og jeg har kendt hinanden længe, og han har stor tillid til
mig. Jeg er kendt som en mild personlighed, men jeg kan
også godt svinge en jernnæve, og jeg er meget respekteret.
Nu skal vi overbevise EU om, at Italien kan forvalte penge
fra EU fornuftigt. Vi vil fokusere på at styrke Italiens unge,
uddannelse, investeringer og innovation.

Den italienske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Både den financielle krise i 2008 og coronapandemien har efterladt Italien
med stor gæld i, og mange italienere skyder skylden på EU og eurosamarbejdet. EU og Italien har været i strid om Italiens budget: EU synes
ikke, at Italien har været gode nok til at reducere landets offentlige gæld.
Italien har derimod ment, at EU har blandet sig for meget i Italiens sager.
Italien står til at modtage stor hjælp fra EU’s nye corona-genopretningsfond
og italesætter, at de er det land, der har størst behov for pengene lige nu.
Landet mener at EU-midlerne bør bruges til investeringer, så europæiske
økonomier kan komme videre efter krisen. Italien var imod Polen og
Ungarns veto mod EU-budgettet.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Mange flygtninge og migranter er rejst til Italien via Middelhavet for at
komme ind i Europa, og italienerne er bekymrede over det stigende antal,
der ankommer. Italien har set det som uretfærdigt, at de skal håndtere
problemet alene og mener ikke, at der er lavet et velfungerende asylsystem
på europæisk plan. Asylansøgere og migranter skal fordeles bedre mellem
EU-landene. For at lægge pres på EU har Italien flere gange lukket sine
havne, så flygtninge og migranter ikke kan gå i land.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Italien er en stor fortaler for et fælles europæisk forsvar og arbejder for at
udvikle europæisk militær. Samtidig ser Italien NATO som en vigtig del af
det europæiske forsvarssamarbejde og mener ikke, at fremtidens forsvar i
EU kan blive adskilt fra USA. Italien har tidligere kritiseret EU’s sanktioner
mod Rusland og fremtrædende italienske politikere har udvist sympati for
Putin. Italien vil hælde mod den franske model.
Allierede i EU: Frankrig, Rumænien

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.

ITALIEN
Udenrigsminister Luigi Di Maio
Jeg har været Italiens udenrigsminister siden september 2019.
Tidligere har jeg været vicepremierminister og minister for
økonomi, arbejde og socialpolitik. Jeg har udtalt mig positivt
om EU’s retsstatsprincip og om EU’s økonomiske plan,
hvor Italien ønsker at spille en rolle i relanceringen af den
europæiske økonomi ved at gøre vores egen økonomi bedre.
Det er vigtigt for mig at styrke forholdet til vores europæiske
naboer og til de afrikanske lande, mange migranter og
flygtninge kommer fra, med det formål at forbedre det store
migrantpres der ofte kommer til at ligge hos os..

Den italienske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Både den financielle krise i 2008 og coronapandemien har efterladt Italien
med stor gæld i, og mange italienere skyder skylden på EU og eurosamarbejdet. EU og Italien har været i strid om Italiens budget: EU synes
ikke, at Italien har været gode nok til at reducere landets offentlige gæld.
Italien har derimod ment, at EU har blandet sig for meget i Italiens sager.
Italien står til at modtage stor hjælp fra EU’s nye corona-genopretningsfond
og italesætter, at de er det land, der har størst behov for pengene lige nu.
Landet mener at EU-midlerne bør bruges til investeringer, så europæiske
økonomier kan komme videre efter krisen. Italien var imod Polen og
Ungarns veto mod EU-budgettet.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Mange flygtninge og migranter er rejst til Italien via Middelhavet for at
komme ind i Europa, og italienerne er bekymrede over det stigende antal,
der ankommer. Italien har set det som uretfærdigt, at de skal håndtere
problemet alene og mener ikke, at der er lavet et velfungerende asylsystem
på europæisk plan. Asylansøgere og migranter skal fordeles bedre mellem
EU-landene. For at lægge pres på EU har Italien flere gange lukket sine
havne, så flygtninge og migranter ikke kan gå i land.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Italien er en stor fortaler for et fælles europæisk forsvar og arbejder for at
udvikle europæisk militær. Samtidig ser Italien NATO som en vigtig del af
det europæiske forsvarssamarbejde og mener ikke, at fremtidens forsvar i
EU kan blive adskilt fra USA. Italien har tidligere kritiseret EU’s sanktioner
mod Rusland og fremtrædende italienske politikere har udvist sympati for
Putin. Italien vil hælde mod den franske model.
Allierede i EU: Frankrig, Rumænien

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.

ITALIEN
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 italienske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Både den financielle krise i 2008 og coronapandemien har efterladt Italien
med stor gæld i, og mange italienere skyder skylden på EU og eurosamarbejdet. EU og Italien har været i strid om Italiens budget: EU synes
ikke, at Italien har været gode nok til at reducere landets offentlige gæld.
Italien har derimod ment, at EU har blandet sig for meget i Italiens sager.
Italien står til at modtage stor hjælp fra EU’s nye corona-genopretningsfond
og italesætter, at de er det land, der har størst behov for pengene lige nu.
Landet mener at EU-midlerne bør bruges til investeringer, så europæiske
økonomier kan komme videre efter krisen. Italien var imod Polen og
Ungarns veto mod EU-budgettet.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Mange flygtninge og migranter er rejst til Italien via Middelhavet for at
komme ind i Europa, og italienerne er bekymrede over det stigende antal,
der ankommer. Italien har set det som uretfærdigt, at de skal håndtere
problemet alene og mener ikke, at der er lavet et velfungerende asylsystem
på europæisk plan. Asylansøgere og migranter skal fordeles bedre mellem
EU-landene. For at lægge pres på EU har Italien flere gange lukket sine
havne, så flygtninge og migranter ikke kan gå i land.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Italien er en stor fortaler for et fælles europæisk forsvar og arbejder for at
udvikle europæisk militær. Samtidig ser Italien NATO som en vigtig del af
det europæiske forsvarssamarbejde og mener ikke, at fremtidens forsvar i
EU kan blive adskilt fra USA. Italien har tidligere kritiseret EU’s sanktioner
mod Rusland og fremtrædende italienske politikere har udvist sympati for
Putin. Italien vil hælde mod den franske model.
Allierede i EU: Frankrig, Rumænien

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.

ITALIEN
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 italienske regerings holdning til dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Både den financielle krise i 2008 og coronapandemien har efterladt Italien
med stor gæld i, og mange italienere skyder skylden på EU og eurosamarbejdet. EU og Italien har været i strid om Italiens budget: EU synes
ikke, at Italien har været gode nok til at reducere landets offentlige gæld.
Italien har derimod ment, at EU har blandet sig for meget i Italiens sager.
Italien står til at modtage stor hjælp fra EU’s nye corona-genopretningsfond
og italesætter, at de er det land, der har størst behov for pengene lige nu.
Landet mener at EU-midlerne bør bruges til investeringer, så europæiske
økonomier kan komme videre efter krisen. Italien var imod Polen og
Ungarns veto mod EU-budgettet.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Mange flygtninge og migranter er rejst til Italien via Middelhavet for at
komme ind i Europa, og italienerne er bekymrede over det stigende antal,
der ankommer. Italien har set det som uretfærdigt, at de skal håndtere
problemet alene og mener ikke, at der er lavet et velfungerende asylsystem
på europæisk plan. Asylansøgere og migranter skal fordeles bedre mellem
EU-landene. For at lægge pres på EU har Italien flere gange lukket sine
havne, så flygtninge og migranter ikke kan gå i land.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Italien er en stor fortaler for et fælles europæisk forsvar og arbejder for at
udvikle europæisk militær. Samtidig ser Italien NATO som en vigtig del af
det europæiske forsvarssamarbejde og mener ikke, at fremtidens forsvar i
EU kan blive adskilt fra USA. Italien har tidligere kritiseret EU’s sanktioner
mod Rusland og fremtrædende italienske politikere har udvist sympati for
Putin. Italien vil hælde mod den franske model.
Allierede i EU: Frankrig, Rumænien

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.

