
SPANIEN

Den spanske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Den spanske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have 
et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles udfordringer. Som 
en stor turistdestination blev Spanien ekstraordinært hårdt ramt af corona-
krisen og er derfor fortaler for EU’s store økonomiske hjælpepakker og fælles 
gældsoptagelse. Spanien er en af EU’s største eksportører af frugt og grønt, og er 
derfor helt afhængige af et velfungerende indre marked. Spanien er tilhænger 
af at EU-udbetalinger bindes op på respekt for de demokratiske spilleregler. 

EU’s asyl- og flygtningepolitik
Spanien ønsker et fælles migrationssystem i EU, hvor landene hjælper 
hinanden. Spanien har således koordineret tæt med Grækenland og Tyskland 
om et system, hvor man fordeler asylansøger og penge internt for bedre at 
kunne håndtere udfordringen. Spanien er et Middelhavsland og er derfor første 
stop for mange asylansøgere fra Afrika. Spanien har kritiseret Italien i skarpe 
vendinger for at nægte at lade skibe med flygtninge og migranter komme i 
havn. Spanien har i flere tilfælde taget imod disse skibe af humanitære årsager. 
Spanien er fortaler for at sætte ind tidligt og lave partnerskabsaftaler med 
lande udenfor EU for at forebygge en ny bølge af flygtninge og migranter.  

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Spanien er en aktiv deltager i PESCO, som er EU’s forsvarssamarbejde. 
Spanien er desuden medlem af NATO og har en relativt stor våbenindustri. 
Siden 2016 har Spanien haft tropper udstationeret i de baltiske lande for at 
afskrække Rusland fra at angribe. På grund af Spaniens geografiske placering 
i Europa - langt fra Rusland - har relationerne mellem de to lande dog 
traditionelt været gode. Rusland har tilmed hævdet, at Spanien bør bruge de 
gode relationer til at bygge bro og forbedre forholdet mellem EU og Rusland. 
Spanien vil arbejde hårdt for en fredelig løsning på dagens konflikt.  
 

Alliancer i EU: Italien, Grækenland, Frankrig. Tyskland efter behov. 

Statsminister Pedro Sánchez
Jeg er medlem af det socialistiske parti PSOE og 
premierminister i Spanien. PSOE har dannet en 
koalitionsregering med en række partier på venstrefløjen. 
Jeg voksede op i Madrid i en familie med stolte traditioner 
indenfor politik. Jeg går meget op i social retfærdighed og 
ordentlige leveforhold for almindelige mennesker. Jeg leder en 
regering, der bakker massivt op om EU og tror på europæiske 
løsninger. Jeg er i øvrigt god til breakdance og basketball.

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_da
https://www.politico.eu/article/spain-greece-and-germany-seal-migrant-swap-deal/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/spanien-kommer-629-migranter-ombord-paa-skib-til-undsaetning
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armed_Forces
https://ecfr.eu/article/commentary_the_unwavering_european_spain_and_its_place_in_europe/


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 interesse-
organisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver
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afskrække Rusland fra at angribe. På grund af Spaniens geografiske placering 
i Europa - langt fra Rusland - har relationerne mellem de to lande dog 
traditionelt været gode. Rusland har tilmed hævdet, at Spanien bør bruge de 
gode relationer til at bygge bro og forbedre forholdet mellem EU og Rusland. 
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Alliancer i EU: Italien, Grækenland, Frankrig. Tyskland efter behov. 

Udenrigsminister Arancha G. Laya
Jeg er Spaniens udenrigsminister og har en omfattende inter-
national karriere i bl.a. FN. Jeg er ekspert indenfor international 
handel og tror på, at migration skal forebygges gennem 
økonomisk vækst og langsigtet udviklingsarbejde. I dag skal jeg 
forhandle en ny migrationsaftale på vegne af Spanien. Jeg er meget 
opmærksom på, at Spanien er et af de primære ankomstlande 
for flygtninge og migranter og at vi skal gøre alt for at bekæmpe 
menneskesmugling og redde menneskeliv. På den anden side vil 
jeg også kæmpe for at resten af EU vågner og tager et større ansvar 
for vores fælles ydre grænser. Spanien kan ikke længere stå for at 
løse problemet alene, sammen med Italien og Grækenland!

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_da
https://www.politico.eu/article/spain-greece-and-germany-seal-migrant-swap-deal/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/spanien-kommer-629-migranter-ombord-paa-skib-til-undsaetning
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armed_Forces
https://ecfr.eu/article/commentary_the_unwavering_european_spain_and_its_place_in_europe/


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 
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■ 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 
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 partnerskaber og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika.
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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 interesse-
organisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver



SPANIEN

Den spanske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Den spanske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have 
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om et system, hvor man fordeler asylansøger og penge internt for bedre at 
kunne håndtere udfordringen. Spanien er et Middelhavsland og er derfor første 
stop for mange asylansøgere fra Afrika. Spanien har kritiseret Italien i skarpe 
vendinger for at nægte at lade skibe med flygtninge og migranter komme i 
havn. Spanien har i flere tilfælde taget imod disse skibe af humanitære årsager. 
Spanien er fortaler for at sætte ind tidligt og lave partnerskabsaftaler med 
lande udenfor EU for at forebygge en ny bølge af flygtninge og migranter.  
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Spanien er desuden medlem af NATO og har en relativt stor våbenindustri. 
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afskrække Rusland fra at angribe. På grund af Spaniens geografiske placering 
i Europa - langt fra Rusland - har relationerne mellem de to lande dog 
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Alliancer i EU: Italien, Grækenland, Frankrig. Tyskland efter behov. 

Finansminister Maria Montero
Jeg har været finansminister i den spanske regering siden 2018 og 
jeg gør alt for at føre den socialistiske regerings politik ud i livet. 
Spanien er langt bagefter med hensyn til velfærdsydelser, så vi vil 
bruge markant flere penge på pensioner, sundhed og uddannelser 
i de kommende år. Skatten skal derfor også stige. Jeg er stor til
hænger af EU’s hjælpepakker, der vil bidrage til at hjælpe Spanien 
på fode igen efter det største økonomiske tilbageslag i vores 
historie. EU’s budget skal derfor være større end nogensinde og 
fokusere på at hjælpe turist-økonomier som den spanske. De 
andre lande skal huske, at deres økonomier også rammes, hvis 
Spanien sakker bagud og ikke kan handle med dem!

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_da
https://www.politico.eu/article/spain-greece-and-germany-seal-migrant-swap-deal/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/spanien-kommer-629-migranter-ombord-paa-skib-til-undsaetning
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armed_Forces
https://ecfr.eu/article/commentary_the_unwavering_european_spain_and_its_place_in_europe/


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 
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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 interesse-
organisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.
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afskrække Rusland fra at angribe. På grund af Spaniens geografiske placering 
i Europa - langt fra Rusland - har relationerne mellem de to lande dog 
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Alliancer i EU: Italien, Grækenland, Frankrig. Tyskland efter behov. 

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. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_da
https://www.politico.eu/article/spain-greece-and-germany-seal-migrant-swap-deal/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/spanien-kommer-629-migranter-ombord-paa-skib-til-undsaetning
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armed_Forces
https://ecfr.eu/article/commentary_the_unwavering_european_spain_and_its_place_in_europe/
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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 interesse-
organisationerne stiller spørgsmål. Jeres presserådgiver må også stille spørgsmål til andre grupper.

Rollespil om EU’s fremtid - landegruppernes opgaver



SPANIEN

Den spanske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Den spanske regering er grundlæggende EU-positiv og mener, at EU skal have 
et solidt budget, der kan bruges på at løse de mange fælles udfordringer. Som 
en stor turistdestination blev Spanien ekstraordinært hårdt ramt af corona-
krisen og er derfor fortaler for EU’s store økonomiske hjælpepakker og fælles 
gældsoptagelse. Spanien er en af EU’s største eksportører af frugt og grønt, og er 
derfor helt afhængige af et velfungerende indre marked. Spanien er tilhænger 
af at EU-udbetalinger bindes op på respekt for de demokratiske spilleregler. 

EU’s asyl- og flygtningepolitik
Spanien ønsker et fælles migrationssystem i EU, hvor landene hjælper 
hinanden. Spanien har således koordineret tæt med Grækenland og Tyskland 
om et system, hvor man fordeler asylansøger og penge internt for bedre at 
kunne håndtere udfordringen. Spanien er et Middelhavsland og er derfor første 
stop for mange asylansøgere fra Afrika. Spanien har kritiseret Italien i skarpe 
vendinger for at nægte at lade skibe med flygtninge og migranter komme i 
havn. Spanien har i flere tilfælde taget imod disse skibe af humanitære årsager. 
Spanien er fortaler for at sætte ind tidligt og lave partnerskabsaftaler med 
lande udenfor EU for at forebygge en ny bølge af flygtninge og migranter.  

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Spanien er en aktiv deltager i PESCO, som er EU’s forsvarssamarbejde. 
Spanien er desuden medlem af NATO og har en relativt stor våbenindustri. 
Siden 2016 har Spanien haft tropper udstationeret i de baltiske lande for at 
afskrække Rusland fra at angribe. På grund af Spaniens geografiske placering 
i Europa - langt fra Rusland - har relationerne mellem de to lande dog 
traditionelt været gode. Rusland har tilmed hævdet, at Spanien bør bruge de 
gode relationer til at bygge bro og forbedre forholdet mellem EU og Rusland. 
Spanien vil arbejde hårdt for en fredelig løsning på dagens konflikt.  
 

Alliancer i EU: Italien, Grækenland, Frankrig. Tyskland efter behov. 

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. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_da
https://www.politico.eu/article/spain-greece-and-germany-seal-migrant-swap-deal/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/spanien-kommer-629-migranter-ombord-paa-skib-til-undsaetning
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armed_Forces
https://ecfr.eu/article/commentary_the_unwavering_european_spain_and_its_place_in_europe/
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