
Spillet om EU’s fremtid



Introduktion 
til spillet

• EU er et sammensurium 
af aktører: Politikere, 
bureaukrater, medier og 
interessegrupper

• I skal løse tre store kriser 
med Ministerrådet som 
ramme: Budget, 
flygtninge og forsvar



Dagens program
Tider Programpunkt

20 min Velkomst
Gennemgang af dagens program med intro. Eleverne går i deres på forhånd inddelte grupper.

85 min 1. session: Ministerrådsmøde om EU’s budget
Finansministrene skal forhandle det næste budget på plads. Budgettet skal bruges på at håndtere fælles 
udfordringer. Derudover skal ministrene tage stilling til retsstatsmekanismen. Forberedelse ca. 40 min.
Forhandling ca. 45 min.

85 min 2. session: Ministerrådsmøde om EU’s håndtering af flygtninge og migration
Udenrigsministrene skal mødes til forhandlinger om et nyt flygtningesystem. Forberedelse ca. 40 min.
Forhandling ca. 45 min.

85 min 3. session: Topmøde om EU’s forsvarspolitik
Stats- og regeringslederne skal mødes til forhandlingerne om hvad EU’s forsvarssamarbejde skal indeholde og 
hvordan EU skal agere over for Rusland. Forberedelse ca. 40 min.
Forhandlinger ca. 45 min.

20 min 4. session: Pressemøde og evaluering
Landenes presserådgivere stiller op til spørgsmål om dagens forhandlinger
Forberedelse 5 min. Spørgsmål og debat 15 min.



Session 1: Hvad skal EU bruge penge på?

Situationen:

• EU skal vedtage et nyt 7-årigt budget

• Budgettet skal bruges på at håndtere fælles udfordringer omkring klima, forsvar, ydre grænser, 
forskning, uddannelse, miljø, landbrug og regional udvikling. 

• Løsninger koster, men skal alle EU-landene lægge lige meget? Se fakta-ark. 

• Landene har et antal karameller til rådighed. Det er jeres nationale kasse – de penge I har til rådighed

• EU vurderer, at der er behov for at landene giver mindst 200 karameller i alt

• Polen og Ungarn har overtrådt klubbens spilleregler



Session 1: Gruppens mission

De 12 landes opgaver
1) Hvor mange karameller vil I give til EU’s fælles budget? 

Forbered et udspil og et hemmeligt maks. 
2) Vil jeres land knytte budgettet til demokratiske spilleregler (retsstatsmekanismen)
3) Forbered argumenter, som finansministeren kan bruge ved forhandlingsbordet

Interessegruppernes opgaver
1) Hvad mener gruppen skal prioriteres i EU’s budget og hvilke landegrupper skal de kontakte for at 
blive hørt?
2) Kontakt landegrupper og medier for at fortælle om gruppens prioriteter
3) Instagram: Del videoer, slogans og statement

Mediegruppernes opgaver

1) Tal med både lande- og interessegrupper

2) Lav og udgiv journalistik på Instagram 



Sessionens forløb

1) Forberedelse: Fordel roller, læs rollekortet, læg en strategi

2) Lobbytid: Tal med de andre grupper, lav aftaler og alliancer

3) Forhandlinger: Finansministeren skal til forhandlingsbordet

OBS: Medie- og interessegrupper må lave Insta-opslag dagen igennem 





Session 2: Kan EU løse flygtningekrisen? 



Session 2: Kan EU løse flygtningekrisen? 

Situationen:
Hvert år søger titusinder af flygtninge og migranter mod EU. Efter flygtningekrisen i 
2015 har de fleste lande strammet deres flygtningepolitik og landene er enige om, at 
styrke de ydre grænser. Der er dog stor forskel på, hvor meget landene mener, at EU 
skal tage ansvar for at løse situationen. 

Ministerrådet skal mødes for at investere i et nyt flygtningesystem, som EU-
Kommissionen har sammenlignet med et hus på tre etager. 

1) Den øverste etage består af EU’s interne asylsystem, hvor landene skal forpligtige 
sig til at bidrage økonomisk til tvangshjemsendelser af afviste ansøgere.

2) Den midterste etage består af bevogtningen af EU’s ydre grænser og samarbejde 
med sikkerhedsstyrker i nabolande som Tyrkiet og Libyen. 

3) Den nederste etage består af udviklingsindsatsen i Afrika og Mellemøsten, der skal 
skabe flere jobs og forebygge konflikter. 



Session 2: Gruppens mission

Landegrupper
1. Hvor mange EU-karameller vil I investere i den præventive indsats (udviklingsarbejde, partnerskaber 

og konfliktforebyggelse) i Mellemøsten og Afrika?
EU’s anbefaling: Investeringer for 12 karameller.

2. Hvor mange EU-karameller de vil investere i stærkere ydre grænser (betjente, hegn, overvågning)
EU’s anbefaling: Investeringer for 25 karameller.

3. Fælles udgifter til deportationer og flygtningecentre (35 karameller)

Interessegruppernes opgaver
1) Hvilke af de tre indsatser mener gruppen skal prioriteres? Hvilke landegrupper skal I kontakte for at 
blive hørt?
2) Kontakt landegrupper og medier for at fortælle om gruppens prioriteter
3) Instagram: Del videoer, slogans og statement

Mediegruppernes opgaver
1) Tal med både lande- og interessegrupper
2) Lav og udgiv journalistik på Instagram 



Sessionens forløb

1) Forberedelse: Læs rollekortet, læg en strategi

2) Lobbytid: Tal med de andre grupper, lav aftaler og alliancer

3) Forhandlinger: Udenrigsministeren skal til forhandlingsbordet

OBS: Medie- og interessegrupper må lave Insta-opslag dagen igennem



Session 3: Kan 
EU forsvare sig 
selv? 

Baggrund
EU’s forsvarsambitioner og Pesco

Situationen

Se på det hemmelige kort: Er Rusland ved at angribe EU? Spioner fra EU-
landes efterretningstjenester har fundet ud af, at Rusland lige nu planlægger 
en invasion af Estland og sender russiske soldater afsted mod grænsen.

Hvordan skal EU reagere?



Den tyske løsningsmodel - defensiv respons

Den franske løsningsmodel – offensiv respons

‘Ignorer bjørnen’ -modellen

Hvordan skal EU reagere?



Session 3: Gruppens mission

Landegrupperne skal:

• beslutte sig for hvilken model landet først vil stemme for. Lav en liste over fordele/ulemper.
• forberede et antal argumenter, som statslederen kan bruge til at forklare sit valg ved forhandlingsbordet. 

Hvilken model vil landet støtte og hvorfor?
• Stats- og regeringslederne skal til forhandlingsbordet efter lobbytiden.

Civilsamfundsgrupperne skal:

• lægge en strategi: Hvilken løsning mener gruppen er bedst og hvilke landegrupper skal de kontakte for at 
blive hørt?

• udføre aktivt lobbyarbejde: Kontakt landegrupper og medier for at fortælle om gruppens prioriteter

Mediegrupperne skal:
• læse deres rollekort og diskutere, hvor deres medie står i debatten
• producere journalistik som beskrevet på rollekortet



Sessionens forløb

1) Forberedelse: Læs rollekortet, læg en strategi

2) Lobbytid: Tal med de andre grupper, lav aftaler og alliancer

3) Forhandlinger: Stats- og regeringslederne skal til forhandlingsbordet

OBS: Medie- og interessegrupper må lave Insta-opslag dagen igennem



Tak for i dag!

Find mange flere EU-materialer på www.undervisning.deo.dk

http://www.undervisning.deo.dk/

