
UNGARN

Den ungarnske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Regeringen mener, at Bruxelles blander sig for meget i Ungarns sager, blandt 
andet familieværdier og syn på homoseksuelle. Ungarn har før brugt EU’s 
budgetforhandlinger som middel til at opnå egne interesser; senest ved at 
nedlægge veto, så EU’s budget ikke kunne blive vedtaget. Ungarn er et af de 
lande i EU, der modtager mest støtte, men er samtidigt det EU-land , hvor 
størstedelen af støttepengene forsvinder til korruption. 

EU’s asyl- og flygtningepolitik
Ungarn har nægtet at modtage sin EU-kvote af flygtninge og har sat 
pigtrådshegn op ved sin grænse mod Serbien. Dette er blevet begrundet 
med at man er bange for, at muslimer vil ødelægge Ungarns kristne værdier 
og kultur. Regeringen er uenig i, at alle EU-lande skal tage sin andel af 
flygtninge og mener, at EU’s flygtningepolitik truer Ungarns suverænitet og 
kulturelle identitet og at EU’s flygtningepolitik har slået fejl. EU-Domstolen 
har afgjort, at Ungarns asylpolitik ikke følger EU’s lovgivning, fordi Ungarn 
sender flygtninge tilbage til Serbien, men indtil videre har Ungarn ignoreret 
afgørelsen. 

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik 
Ungarn var det første EU-land til at godkende Ruslands corona-vaccine og 
Orbán har tidligere udtalt, at Ungarn er interesseret i et bedre samarbejde 
mellem Rusland og Vesten. Ungarn for også financiel hjælp fra Rusland og 
russiske investorer til at udbygge et atomkraftværk, og Ungarn har stillet 
spørgsmålstegn ved EU’s sanktioner mod Rusland. Ungarn deltager i EU’s 
forsvarssamarbejde PESCO og har også et stærkt bånd til Kina. 

Alliancer i EU: Polen, Italien

Premierminister Viktor Orbán
Jeg har været premierminister i Ungarn siden 2010 og er 
leder af det nationalkonservative parti Fidezs. Jeg har indført 
omfattende reformer i Ungarn og blandt andet ændret 
forfatningen, så premierministeren bestemmer mere og der er 
derfor mange i  EU der kritisere mig for at forvandle Ungarn 
til et diktatur. Jeg fik vedtaget en lov under corona-krisen, 
der siger at regeringen ikke længere skal spørge parlamentet 
om lov for at gennemføre nye love og at der ikke kan afholdes 
valg, så længe denne lov står ved magt. Og så er det på grund 
af min regering, at Ungarn kaldes “Europas problembarn”. 
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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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Alliancer i EU: Polen, Italien

Udenrigsminister Peter Szijjarto
Jeg er medlem af det nationalkonservative parti Fidezs og 
har været udenrigsminister siden 2014. I sommeren 2020 
blev jeg beskyldt for korruption, fordi jeg holdt ferie på en 
rig forretningsmands luksusyacht. Flere politikere krævede, 
at jeg gik af som minister, men de skal ikke blande sig i, 
hvad jeg gør i min fritid. Jeg føler at EU angriber Ungarn for 
vores familieværdier og patriotisme. Det er vigtigt for mig, at 
Ungarn opretholder et godt forhold til Moskva, da vi får vores 
gas og energi fra Rusland. Jeg ser også illegale flygtninge og 
migranter som en stor sikkerhedstrussel. 
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Finansminister Mihály Varga
Jeg er medlem af det nationalkonservative parti Fidezs, 
har været finansminister siden 2013 og er uddannet økonom. 
Jeg ser Ungarn og vores nabolande som EU’s økonomiske 
motor og mener at EU skal respektere de enkelte staters 
økonomiske suverænitet og egen finanspolitik. 
Det vigtigste for mig er at beskytte ungarsk økonomi, jobs 
og virksomheder. Og så mener jeg at flygtninge og migranter  
presser mit lands økonomien og koster os mere, end hvad vi 
får tilbage. 
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Alliancer i EU: Polen, 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. 
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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



UNGARN

Den ungarnske regerings holdning til dagens tre emner:

EU’s budget og økonomiske rolle
Regeringen mener, at Bruxelles blander sig for meget i Ungarns sager, blandt 
andet familieværdier og syn på homoseksuelle. Ungarn har før brugt EU’s 
budgetforhandlinger som middel til at opnå egne interesser; senest ved at 
nedlægge veto, så EU’s budget ikke kunne blive vedtaget. Ungarn er et af de 
lande i EU, der modtager mest støtte, men er samtidigt det EU-land , hvor 
størstedelen af støttepengene forsvinder til korruption. 

EU’s asyl- og flygtningepolitik
Ungarn har nægtet at modtage sin EU-kvote af flygtninge og har sat 
pigtrådshegn op ved sin grænse mod Serbien. Dette er blevet begrundet 
med at man er bange for, at muslimer vil ødelægge Ungarns kristne værdier 
og kultur. Regeringen er uenig i, at alle EU-lande skal tage sin andel af 
flygtninge og mener, at EU’s flygtningepolitik truer Ungarns suverænitet og 
kulturelle identitet og at EU’s flygtningepolitik har slået fejl. EU-Domstolen 
har afgjort, at Ungarns asylpolitik ikke følger EU’s lovgivning, fordi Ungarn 
sender flygtninge tilbage til Serbien, men indtil videre har Ungarn ignoreret 
afgørelsen. 

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik 
Ungarn var det første EU-land til at godkende Ruslands corona-vaccine og 
Orbán har tidligere udtalt, at Ungarn er interesseret i et bedre samarbejde 
mellem Rusland og Vesten. Ungarn for også financiel hjælp fra Rusland og 
russiske investorer til at udbygge et atomkraftværk, og Ungarn har stillet 
spørgsmålstegn ved EU’s sanktioner mod Rusland. Ungarn deltager i EU’s 
forsvarssamarbejde PESCO og har også et stærkt bånd til Kina. 

Alliancer i EU: Polen, 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. 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/ungarn-og-polen-har-taget-eus-budget-som-gidsel-nu-er-loesesummen-paa-vej
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ungarn-og-polen-har-taget-eus-budget-som-gidsel-nu-er-loesesummen-paa-vej
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-hungary-exclusi-idUSKBN2A8156
https://www.dw.com/en/hungarys-orban-tells-germany-you-wanted-the-migrants-we-didnt/a-42065012
https://www.dw.com/en/hungarys-orban-tells-germany-you-wanted-the-migrants-we-didnt/a-42065012
https://hungarytoday.hu/orban-after-putin-meeting-russia-west-cooperation-in-hungarys-interest/


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.
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