Chefstrateg i interessegruppen Business Europe
Du er chefstrateg. Du er leder af gruppen og derfor ansvarlig for
at fastsætte gruppens mål i alle sessionerne. Du starter hver
session med at kalde din gruppe sammen, så I sammen kan
lægge en strategi for sessionen. Det er også dig, der står for at
holde jeres tale inden forhandlingerne starter eller
sørger for, at I har forberedt jeres hemmelige
intervention (se mere under jeres opgaver).

Business Europe: Denne gruppe har samme perspektiv som
mediegruppen Business Magazine og kæmper for virksomhedernes Europa, hvor økonomisk vækst er det vigtigste
parameter for samarbejdet. Gruppen kæmper for mindre skat,
mindre bureaukrati og mere frihed for virksomhederne.
Organisationen varetager de private virksomheders interesser
og mener, at EU-landene bør samarbejde om at styrke det frie
marked og arbejdskraftens fri bevægelighed.
Business Europe mener, at det er markedet og ikke det
offentlige, der skal sætte gang ivæksten og føre EU ud af den
økonomiske krise. Det handler om at skabe gode betingelser
for virksomhederne, så de kan konkurrere både i EU og i
resten af verden.
Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Business Europe mener, at landene skal
skære ned på de offentlige budgetter.
Organisationen argumenterer for, at
landene skal sætte penge af til skattelettelser for at sikre bedre vilkår for
erhvervslivet. Det er vigtigt for EU’s
økonomi, at pengene kommer ud og
arbejder i virksomhederne og på den
måde kan skabe økonomisk vækst i EU.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Business Europe mener, at åbne
grænser mellem EU’s lande er vigtigt
for virksomhederne. De mener yderligere at det er vigtigt at EU styrker
samarbejder med lande uden for
Europa, så EU kan eksportere flere
varer til Afrika og Mellemøsten.
Stabilitet og velstand i resten af verden,
er med til at sikre økonomisk vækst i
EU. Derudover mener Business
Europe, at det kan styrke den
europæiske arbejdskraft, hvis vi får
dygtige flygtninge til EU. EU mangler
dygtig arbejdskraft og vi kan fremadrettet sikre vækst, ved at tiltrække
flygtninge, der kan arbejde i EU.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Business Europe er ikke interesseret
i at konflikten med Rusland skal
bliver størrer. Rusland er en vigtig
handelspartner og EU eksporterer
mange varer til Rusland. Det er derfor
ikke i Business Europe’s interesse at
EU optrapper konflikten militært eller
økonomisk ved at lave sanktioner.
EU-sanktioner mod Rusland vil fører
til modsanktioner, der vil skade de
europæiske virksomheders økonomi.
Samarbejde mellem lande er derimod
med til at skabe vækst og velstand.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Spindoktor i interessegruppen Business Europe
Du er spindoktor. Det er dit ansvar at få pressen til at
interessere sig for jer.
Du kan både give historier til mediegrupperne og
selv lægge opslag op på jeres Instagramprofil.

Business Europe: Denne gruppe har samme perspektiv som
mediegruppen Business Magazine og kæmper for virksomhedernes Europa, hvor økonomisk vækst er det vigtigste
parameter for samarbejdet. Gruppen kæmper for mindre skat,
mindre bureaukrati og mere frihed for virksomhederne.
Organisationen varetager de private virksomheders interesser
og mener, at EU-landene bør samarbejde om at styrke det frie
marked og arbejdskraftens fri bevægelighed.
Business Europe mener, at det er markedet og ikke det
offentlige, der skal sætte gang ivæksten og føre EU ud af den
økonomiske krise. Det handler om at skabe gode betingelser
for virksomhederne, så de kan konkurrere både i EU og i
resten af verden.
Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Business Europe mener, at landene skal
skære ned på de offentlige budgetter.
Organisationen argumenterer for, at
landene skal sætte penge af til skattelettelser for at sikre bedre vilkår for
erhvervslivet. Det er vigtigt for EU’s
økonomi, at pengene kommer ud og
arbejder i virksomhederne og på den
måde kan skabe økonomisk vækst i EU.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Business Europe mener, at åbne
grænser mellem EU’s lande er vigtigt
for virksomhederne. De mener yderligere at det er vigtigt at EU styrker
samarbejder med lande uden for
Europa, så EU kan eksportere flere
varer til Afrika og Mellemøsten.
Stabilitet og velstand i resten af verden,
er med til at sikre økonomisk vækst i
EU. Derudover mener Business
Europe, at det kan styrke den
europæiske arbejdskraft, hvis vi får
dygtige flygtninge til EU. EU mangler
dygtig arbejdskraft og vi kan fremadrettet sikre vækst, ved at tiltrække
flygtninge, der kan arbejde i EU.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Business Europe er ikke interesseret
i at konflikten med Rusland skal
bliver størrer. Rusland er en vigtig
handelspartner og EU eksporterer
mange varer til Rusland. Det er derfor
ikke i Business Europe’s interesse at
EU optrapper konflikten militært eller
økonomisk ved at lave sanktioner.
EU-sanktioner mod Rusland vil fører
til modsanktioner, der vil skade de
europæiske virksomheders økonomi.
Samarbejde mellem lande er derimod
med til at skabe vækst og velstand.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Lobbyist i interessegruppen Business Europe
Du er lobbyist. Det er din opgave at overbevise politikerne
om, at de skal kæmpe for netop jeres sag når de sætter sig
ved forhandlingsbordet. Du skal derfor gå rundt
mellem landegrupperne og lave gode aftaler.
Måske du er så snedig at du får flere lande
til at kæmpe for jeres sag.

Business Europe: Denne gruppe har samme perspektiv som
mediegruppen Business Magazine og kæmper for virksomhedernes Europa, hvor økonomisk vækst er det vigtigste
parameter for samarbejdet. Gruppen kæmper for mindre skat,
mindre bureaukrati og mere frihed for virksomhederne.
Organisationen varetager de private virksomheders interesser
og mener, at EU-landene bør samarbejde om at styrke det frie
marked og arbejdskraftens fri bevægelighed.
Business Europe mener, at det er markedet og ikke det
offentlige, der skal sætte gang ivæksten og føre EU ud af den
økonomiske krise. Det handler om at skabe gode betingelser
for virksomhederne, så de kan konkurrere både i EU og i
resten af verden.
Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Business Europe mener, at landene skal
skære ned på de offentlige budgetter.
Organisationen argumenterer for, at
landene skal sætte penge af til skattelettelser for at sikre bedre vilkår for
erhvervslivet. Det er vigtigt for EU’s
økonomi, at pengene kommer ud og
arbejder i virksomhederne og på den
måde kan skabe økonomisk vækst i EU.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Business Europe mener, at åbne
grænser mellem EU’s lande er vigtigt
for virksomhederne. De mener yderligere at det er vigtigt at EU styrker
samarbejder med lande uden for
Europa, så EU kan eksportere flere
varer til Afrika og Mellemøsten.
Stabilitet og velstand i resten af verden,
er med til at sikre økonomisk vækst i
EU. Derudover mener Business
Europe, at det kan styrke den
europæiske arbejdskraft, hvis vi får
dygtige flygtninge til EU. EU mangler
dygtig arbejdskraft og vi kan fremadrettet sikre vækst, ved at tiltrække
flygtninge, der kan arbejde i EU.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Business Europe er ikke interesseret
i at konflikten med Rusland skal
bliver størrer. Rusland er en vigtig
handelspartner og EU eksporterer
mange varer til Rusland. Det er derfor
ikke i Business Europe’s interesse at
EU optrapper konflikten militært eller
økonomisk ved at lave sanktioner.
EU-sanktioner mod Rusland vil fører
til modsanktioner, der vil skade de
europæiske virksomheders økonomi.
Samarbejde mellem lande er derimod
med til at skabe vækst og velstand.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Chefstrateg i interessegruppen de orange veste
Du er chefstrateg. Du er leder af gruppen og derfor ansvarlig
for at fastsætte gruppens mål i alle sessionerne. Du starter
hver session med at kalde din gruppe sammen, så I sammen
kan lægge en strategi for sessionen. Det er også dig, der står
for at holde jeres tale inden forhandlingerne starter
eller sørger for, at I har forberedt jeres hemmelige
intervention (se mere under jeres opgaver).

De Orange Veste: Denne protestbevægelse består primært
af arbejdere, som føler, at EU bidrager til, at de bliver
marginaliserede og at globaliseringen gør dem fattigere.
Bevægelsen bruger demonstrationer og happenings som
virkemidler.
Bevægelsen startede imidlertid blot som en reaktion på
yderligere beskatning af brændstof i Frankrig, men udviklede
sig til at blive et symbol på arbejderklassens følelse af
distancering og fremmedgørelse fra de folkevalgte politikere.
Man mente ikke, de repræsenterede den almene franskmand
i tilstrækkelig grad. Utilfredsheden med dette kom til udtryk
gennem voldelige demonstrationer. Den orange vest blev et
helt særligt kendetegn, som gjorde bevægelsen let genkendelig
og identificérbar.
Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Utilfredsheden med den økonomiske
ulighed, der blev startskuddet
på protesterne i hjemlandet,
ulmer også i EU-regi. Man er
ikke generelt modstandere af et
europæisk samarbejde, men man er
fortalere for en omvæltning af det
økonomiske system. Man mener,
systemet kommer virksomheder
og overklassen til gode frem for
den almindelige, hårdtarbejdende,
europæiske befolkning.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Man ønsker større økonomisk
lighed og har ikke noget samlet
standpunkt i forhold til EU’s asyl- og
flygtningepolitik. Organisationen
ønsker ikke et asylstop, men eftersom
man er optaget af vilkårene for
borgerere under middelklassen,
forholder mange sig kritisk til
asylansøgere og flygtninge, hvis det
betyder, at det bliver den almene
borger, der skal punge ud.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
De Orange Veste ser ikke EU i sig
selv som skurk - skurkene er dem,
som indtager de højeste poster i
unionen. De nationale interesser er
dog udgangspunktet, hvorfra man
træffer sine beslutninger, og vejer
fordelene op mod ulemper. Alt,
der kan gavne nationen, ses som
kærkomment. Man er derfor heller
ikke imod et samlet europæisk
forsvarssamarbejde, der definerer
nogle ydre grænser af kontinentet,
så længe det altså kan sikre de indre
nationale grænser.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Spindoktor i interessegruppen de orange veste
Du er spindoktor. Det er dit ansvar at få pressen til at
interessere sig for jer.
Du kan både give historier til mediegrupperne og
selv lægge opslag op på jeres Instagramprofil.

De Orange Veste: Denne protestbevægelse består primært
af arbejdere, som føler, at EU bidrager til, at de bliver
marginaliserede og at globaliseringen gør dem fattigere.
Bevægelsen bruger demonstrationer og happenings som
virkemidler.
Bevægelsen startede imidlertid blot som en reaktion på
yderligere beskatning af brændstof i Frankrig, men udviklede
sig til at blive et symbol på arbejderklassens følelse af
distancering og fremmedgørelse fra de folkevalgte politikere.
Man mente ikke, de repræsenterede den almene franskmand
i tilstrækkelig grad. Utilfredsheden med dette kom til udtryk
gennem voldelige demonstrationer. Den orange vest blev et
helt særligt kendetegn, som gjorde bevægelsen let genkendelig
og identificérbar.
Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Utilfredsheden med den økonomiske
ulighed, der blev startskuddet
på protesterne i hjemlandet,
ulmer også i EU-regi. Man er
ikke generelt modstandere af et
europæisk samarbejde, men man er
fortalere for en omvæltning af det
økonomiske system. Man mener,
systemet kommer virksomheder
og overklassen til gode frem for
den almindelige, hårdtarbejdende,
europæiske befolkning.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Man ønsker større økonomisk
lighed og har ikke noget samlet
standpunkt i forhold til EU’s asyl- og
flygtningepolitik. Organisationen
ønsker ikke et asylstop, men eftersom
man er optaget af vilkårene for
borgerere under middelklassen,
forholder mange sig kritisk til
asylansøgere og flygtninge, hvis det
betyder, at det bliver den almene
borger, der skal punge ud.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
De Orange Veste ser ikke EU i sig
selv som skurk - skurkene er dem,
som indtager de højeste poster i
unionen. De nationale interesser er
dog udgangspunktet, hvorfra man
træffer sine beslutninger, og vejer
fordelene op mod ulemper. Alt,
der kan gavne nationen, ses som
kærkomment. Man er derfor heller
ikke imod et samlet europæisk
forsvarssamarbejde, der definerer
nogle ydre grænser af kontinentet,
så længe det altså kan sikre de indre
nationale grænser.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Lobbyist i interessegruppen de orange veste
Du er lobbyist. Det er din opgave at overbevise politikerne
om, at de skal kæmpe for netop jeres sag når de sætter sig ved
forhandlingsbordet. Du skal derfor gå rundt mellem
landegrupperne og lave gode aftaler.
Måske du er så snedig at du får flere lande til at kæmpe
for jeres sag.

De Orange Veste: Denne protestbevægelse består primært
af arbejdere, som føler, at EU bidrager til, at de bliver
marginaliserede og at globaliseringen gør dem fattigere.
Bevægelsen bruger demonstrationer og happenings som
virkemidler.
Bevægelsen startede imidlertid blot som en reaktion på
yderligere beskatning af brændstof i Frankrig, men udviklede
sig til at blive et symbol på arbejderklassens følelse af
distancering og fremmedgørelse fra de folkevalgte politikere.
Man mente ikke, de repræsenterede den almene franskmand
i tilstrækkelig grad. Utilfredsheden med dette kom til udtryk
gennem voldelige demonstrationer. Den orange vest blev et
helt særligt kendetegn, som gjorde bevægelsen let genkendelig
og identificérbar.
Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering
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og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.
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EU’s budget og økonomiske rolle
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ulighed, der blev startskuddet
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europæisk samarbejde, men man er
fortalere for en omvæltning af det
økonomiske system. Man mener,
systemet kommer virksomheder
og overklassen til gode frem for
den almindelige, hårdtarbejdende,
europæiske befolkning.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Man ønsker større økonomisk
lighed og har ikke noget samlet
standpunkt i forhold til EU’s asyl- og
flygtningepolitik. Organisationen
ønsker ikke et asylstop, men eftersom
man er optaget af vilkårene for
borgerere under middelklassen,
forholder mange sig kritisk til
asylansøgere og flygtninge, hvis det
betyder, at det bliver den almene
borger, der skal punge ud.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
De Orange Veste ser ikke EU i sig
selv som skurk - skurkene er dem,
som indtager de højeste poster i
unionen. De nationale interesser er
dog udgangspunktet, hvorfra man
træffer sine beslutninger, og vejer
fordelene op mod ulemper. Alt,
der kan gavne nationen, ses som
kærkomment. Man er derfor heller
ikke imod et samlet europæisk
forsvarssamarbejde, der definerer
nogle ydre grænser af kontinentet,
så længe det altså kan sikre de indre
nationale grænser.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Chefstrateg i interessegruppen Europæere mod EU
Du er chefstrateg. Du er leder af gruppen og derfor ansvarlig for at
fastsætte gruppens mål i alle sessionerne. Du starter hver session
med at kalde din gruppe sammen, så I sammen kan lægge
en strategi for sessionen. Det er også dig, der står for at
holde jeres tale inden forhandlingerne starter eller sørger for,
at I har forberedt jeres hemmelige intervention (se mere under
jeres opgaver).

Europæere mod EU: Denne borgergruppe insisterer på, at
der skal være mindre EU i fremtiden. Magten skal tilbage
til nationalstaterne og væk fra Bruxelles. EU skal allerhøjest
være et handelssamarbejde, så gruppen kæmper for et
minimalt budget og forsøger at udstille korruption og
bureaukratiet i EU.
Gruppen mener, at EU har for meget magt i de enkelte
medlemslande. Når EU først har taget magten, fanger bordet.
I stedet skal de enkelte lande selv vælge politikere til at lovgive
i deres egne lande og selv afgøre, hvad man skal samarbejde
om internationalt. Internationalt samarbejde er nemlig en
god ting, men man skal som land ikke afgive sin magt til en
overstatslig institution som EU.

Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
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jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
EU risikerer at bremse nationale
virksomheder økonomisk med alle
sine regler. Hvis EU skal fungere
som en handelsunion, skal der være
mindre strikse regler. EU kan til en
vis grad forhandle handelsaftaler
på vegne af medlemslandene. Men
hvert land skal også have ret til selv
at fastsætte egne regler for krav til
produkter osv.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Europæere mod EU ser EU’s
flygtninge- og asylpolitik som farlig
for de enkelte lande. Man bør igen
tage kontrol over sine egne grænser,
så man selv har indflydelse på
antallet af flygtninge, der ankommer
til det enkelte EU-land.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
EU kan slet ikke finde ud af at tage
udenrigspolitiske beslutninger; der
er for mange forskellige lande med
forskellige dagsordener, der skal blive
enige - og det har flere gange vist sig
at være på grænsen til umuligt. Det
vil skade det enkelte land i EU, hvis
EU får flere ambitioner om også at
være et forsvarssamarbejde. Derfor
skal EU kun holde sig til at være et
samarbejde om handel og lade alle
internationale konflikter være op til
NATO.
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der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
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så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Spindoktor i interessegruppen Europæere mod EU
Du er spindoktor. Det er dit ansvar at få pressen til at
interessere sig for jer.
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bureaukratiet i EU.
Gruppen mener, at EU har for meget magt i de enkelte
medlemslande. Når EU først har taget magten, fanger bordet.
I stedet skal de enkelte lande selv vælge politikere til at lovgive
i deres egne lande og selv afgøre, hvad man skal samarbejde
om internationalt. Internationalt samarbejde er nemlig en
god ting, men man skal som land ikke afgive sin magt til en
overstatslig institution som EU.
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som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
EU risikerer at bremse nationale
virksomheder økonomisk med alle
sine regler. Hvis EU skal fungere
som en handelsunion, skal der være
mindre strikse regler. EU kan til en
vis grad forhandle handelsaftaler
på vegne af medlemslandene. Men
hvert land skal også have ret til selv
at fastsætte egne regler for krav til
produkter osv.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Europæere mod EU ser EU’s
flygtninge- og asylpolitik som farlig
for de enkelte lande. Man bør igen
tage kontrol over sine egne grænser,
så man selv har indflydelse på
antallet af flygtninge, der ankommer
til det enkelte EU-land.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
EU kan slet ikke finde ud af at tage
udenrigspolitiske beslutninger; der
er for mange forskellige lande med
forskellige dagsordener, der skal blive
enige - og det har flere gange vist sig
at være på grænsen til umuligt. Det
vil skade det enkelte land i EU, hvis
EU får flere ambitioner om også at
være et forsvarssamarbejde. Derfor
skal EU kun holde sig til at være et
samarbejde om handel og lade alle
internationale konflikter være op til
NATO.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Chefstrateg i interessegruppen Heartbeat of Europe
Du er chefstrateg. Du er leder af gruppen og derfor ansvarlig for at
fastsætte gruppens mål i alle sessionerne. Du starter hver session
med at kalde din gruppe sammen, så I sammen kan lægge
en strategi for sessionen. Det er også dig, der står for at
holde jeres tale inden forhandlingerne starter eller sørger for,
at I har forberedt jeres hemmelige intervention (se mere under
jeres opgaver).

Heartbeat of Europe: Denne gruppe er grundlæggende
meget positive overfor EU og kæmper for at unionen kan
nå sit fulde potentiale for mere samarbejde, demokrati,
menneskerettigheder og velstand.
Gruppen mener, at Europas udfordringer og opgaver kræver,
at man er fælles om at finde en løsning. Handelskrige,
internationale udfordringer og trusler og migration har én
ting til fælles: At de udfordringer bedst kan løses i samarbejde
med naboer i EU.

Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Gruppen mener, at der er brug for
et stærkt EU, hvis landene også i
fremtiden skal være velstående og
leve i et trygt Europa. Det kræver, at
EU-landene samarbejder om fælles
udfordringer, og at alle EU-lande
retter sig efter de fælles EU-regler i
forhold til budget og handel.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Gruppen mener, at EU skal forstærke
den fælles kontrol af EU’s ydre
grænser. På den måde kan man
undgå, at hvert EU-land indfører
nationale grænsekontroller mellem
medlemslandene og igen indføre
helt åbne grænser. EU skal også
fremme indsatsen i flygtninge og
migranters hjemlande, så der er jobs
og uddannelse.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Gruppen mener, at EU må stå stærkt
mellem et truende Rusland og et
USA, hvor forholdet har lidt under
præsident Trumps fire år på posten.
Derfor må EU kunne tage vare på
sin egen sikkerhed. Kun ved at være
fælles og enige om løsninger kan vi
i fremtiden sikre, at EU og Europa
er sikkert og stærkt i verden. Dog
skal landene løse konflikten gennem
diplomati. Konflikten med Rusland
må under ingen omstændigheder føre
til krig.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Spindoktor i interessegruppen Heartbeat of Europe
Du er spindoktor. Det er dit ansvar at få pressen til at
interessere sig for jer.
Du kan både give historier til mediegrupperne og
selv lægge opslag op på jeres Instagramprofil.

Heartbeat of Europe: Denne gruppe er grundlæggende
meget positive overfor EU og kæmper for at unionen kan
nå sit fulde potentiale for mere samarbejde, demokrati,
menneskerettigheder og velstand.
Gruppen mener, at Europas udfordringer og opgaver kræver,
at man er fælles om at finde en løsning. Handelskrige,
internationale udfordringer og trusler og migration har én
ting til fælles: At de udfordringer bedst kan løses i samarbejde
med naboer i EU.

Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Gruppen mener, at der er brug for
et stærkt EU, hvis landene også i
fremtiden skal være velstående og
leve i et trygt Europa. Det kræver, at
EU-landene samarbejder om fælles
udfordringer, og at alle EU-lande
retter sig efter de fælles EU-regler i
forhold til budget og handel.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Gruppen mener, at EU skal forstærke
den fælles kontrol af EU’s ydre
grænser. På den måde kan man
undgå, at hvert EU-land indfører
nationale grænsekontroller mellem
medlemslandene og igen indføre
helt åbne grænser. EU skal også
fremme indsatsen i flygtninge og
migranters hjemlande, så der er jobs
og uddannelse.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Gruppen mener, at EU må stå stærkt
mellem et truende Rusland og et
USA, hvor forholdet har lidt under
præsident Trumps fire år på posten.
Derfor må EU kunne tage vare på
sin egen sikkerhed. Kun ved at være
fælles og enige om løsninger kan vi
i fremtiden sikre, at EU og Europa
er sikkert og stærkt i verden. Dog
skal landene løse konflikten gennem
diplomati. Konflikten med Rusland
må under ingen omstændigheder føre
til krig.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Lobbyist i interessegruppen Heartbeat of Europe
Du er lobbyist. Det er din opgave at overbevise politikerne
om, at de skal kæmpe for netop jeres sag når de sætter sig ved
forhandlingsbordet. Du skal derfor gå rundt mellem
landegrupperne og lave gode aftaler.
Måske du er så snedig at du får flere lande
til at kæmpe for jeres sag.

Heartbeat of Europe: Denne gruppe er grundlæggende
meget positive overfor EU og kæmper for at unionen kan
nå sit fulde potentiale for mere samarbejde, demokrati,
menneskerettigheder og velstand.
Gruppen mener, at Europas udfordringer og opgaver kræver,
at man er fælles om at finde en løsning. Handelskrige,
internationale udfordringer og trusler og migration har én
ting til fælles: At de udfordringer bedst kan løses i samarbejde
med naboer i EU.

Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Gruppen mener, at der er brug for
et stærkt EU, hvis landene også i
fremtiden skal være velstående og
leve i et trygt Europa. Det kræver, at
EU-landene samarbejder om fælles
udfordringer, og at alle EU-lande
retter sig efter de fælles EU-regler i
forhold til budget og handel.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Gruppen mener, at EU skal forstærke
den fælles kontrol af EU’s ydre
grænser. På den måde kan man
undgå, at hvert EU-land indfører
nationale grænsekontroller mellem
medlemslandene og igen indføre
helt åbne grænser. EU skal også
fremme indsatsen i flygtninge og
migranters hjemlande, så der er jobs
og uddannelse.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Gruppen mener, at EU må stå stærkt
mellem et truende Rusland og et
USA, hvor forholdet har lidt under
præsident Trumps fire år på posten.
Derfor må EU kunne tage vare på
sin egen sikkerhed. Kun ved at være
fælles og enige om løsninger kan vi
i fremtiden sikre, at EU og Europa
er sikkert og stærkt i verden. Dog
skal landene løse konflikten gennem
diplomati. Konflikten med Rusland
må under ingen omstændigheder føre
til krig.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Chefstrateg i interessegruppen United States of Europe
Du er chefstrateg. Du er leder af gruppen og derfor ansvarlig for at
fastsætte gruppens mål i alle sessionerne. Du starter hver session
med at kalde din gruppe sammen, så I sammen kan lægge
en strategi for sessionen. Det er også dig, der står for at
holde jeres tale inden forhandlingerne starter eller sørger for,
at I har forberedt jeres hemmelige intervention (se mere under
jeres opgaver).

United States of Europe: Denne gruppe kæmper målrettet
for, at EU skal blive en global supermagt på linje med
USA, Rusland og Kina. Gruppen ser Frankrig som det
medlemsland, der skal drive denne udvikling frem.
Man er slet ikke i tvivl om, at et forenet Europa på alle planer
vil gavne europæerne når det kommer til yderligere vækst
og højere levestandard for europæerne - som det ser ud nu,
er det nemlig begrænset og holdt tilbage af idéen om, at
nationalstaten er vigtig.
Man betragter derfor EU i dets nuværende, nationaliserede
form, som et ”fosterstadie” hen imod det, US of Europe
betragter som uundgåeligt: Et forenet og føderalt Europa.

Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Med et forenet Europa følger
også et frit marked, der ikke er
underlagt nogle former for nationale
reguleringer og begrænsninger. De
enkelte stater kan godt få en mindre
grad af administration og selvstændigt
økonomisk råderum, men de store
linjer skal alt sammen varetages og
vedtages af den siddende EU-regering
og dens hovedkvarter i Frankrig.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Det giver slet ikke mening at tale om
nationalt afgrænset asylpolitik, da
dette er et punkt, som helt naturligt
kalder på fælles løsninger. Dette er
et område som ingen nationalstat
kan bære på sine egne skuldre og
som ingen kan afskærme sig fra. USE
mener derfor, naturligvis, at EU skal
have meget mere at sige i forhold til
fordeling af asylansøgere og flygtninge
og vil kæmpe for en hårdere linje for
at få medlemslandene til tage sin del af
ansvaret.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Der er ingen tvivl om at et forenet
Europa også på dette punkt vil
være gavnligt. Sikkerheds- og
forsvarspolitikken skal strømlines,
og vi skal have et samlet europæisk
forsvarsdepartement, som med stor
handlekraft og beslutsomhed kan
sende en EU-hær afsted til at kæmpe i
verdens brændpunkter.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.

Spindoktor i interessegruppen
United States of Europe
Du er spindoktor. Det er dit ansvar at få pressen til at
interessere sig for jer.
Du kan både give historier til mediegrupperne og
selv lægge opslag op på jeres Instagramprofil.

United States of Europe: Denne gruppe kæmper målrettet
for, at EU skal blive en global supermagt på linje med
USA, Rusland og Kina. Gruppen ser Frankrig som det
medlemsland, der skal drive denne udvikling frem.
Man er slet ikke i tvivl om, at et forenet Europa på alle planer
vil gavne europæerne når det kommer til yderligere vækst
og højere levestandard for europæerne - som det ser ud nu,
er det nemlig begrænset og holdt tilbage af idéen om, at
nationalstaten er vigtig.
Man betragter derfor EU i dets nuværende, nationaliserede
form, som et ”fosterstadie” hen imod det, US of Europe
betragter som uundgåeligt: Et forenet og føderalt Europa.

Dagen i dag består af fire sessioner:
1. session: EU’s budget
2. session: En ny migrationspagt for Europa
3. session: Et stærkere EU i verden
4. Pressemøde og evaluering

I skal oprette en Instagramprofil. Husk at
profilen skal hedde det samme som jeres
interesse-organisation. Det er vigtigt at alle
jeres opslag har hashtagget #deorollespil
og at I tagger @deorollespil i hvert opslag.
Ellers kan alle ikke se jeres opslag. I må
gerne slette jeres profil, når dagen er ovre.

Hvad er en
interessegruppe?
En interessegruppe arbejder for
at fremme en særlig interesse,
emne eller sag - det kaldes lobbyarbejde. Det kan foregå ved at I
forsøger at få indflydelse ved at
kontakte politikere og overbevise dem om, at de skal mene det
samme som jer. I kan også få
medierne til at skrive om jeres
prioriteter og på den måde påvirke en debat, så I bliver hørt.
Det kaldes også for lobbyarbejde når en organisation
eller en gruppe prøver direkte at
påvirke en politiker ved at give
dem fakta de ikke kan komme
uden om.

En stor del af jeres arbejde er
derfor at lave lobbyarbejde, hvor
I skal kontakte landegrupperne
og prøve at påvirke dem i jeres
retning samt kontakte mediegrupperne og få dem til at skrive
om jeres holdninger.

Rollespil om EU’s fremtid
- jeres opgaver
Til hver session har I forskellige opgaver I skal løse, men I
skal altid starte med at lave en strategi. Hvordan sørger I for,
at jeres medlemmers interesser bliver hørt ved hver session og
hvordan påvirker I bedst politikerne og medierne. Diskutér
jeres synspunkter og kom med gode argumenter for jeres sag.
Det kan være en god idé at starte med at finde ud af,
hvilke lande og hvilke medier der er mest enige med jer.
På den måde kan I bedst få dem til at kæmpe for jeres samt.

1. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en tale på ca. 2 min
som I skal præsentere for politikerne lige inden
forhandlingerne. Det er jeres chefstrateg der holder
talen, men I hjælpes ad med at skrive den. Husk at
I nu har en unik chance for at komme med jeres
budskab til alle.
2. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde.
3. session: I skal lave jeres sædvanlige lobbyarbejde, men
derudover skal I også forberede en hemmelig
intervention I skal afvikle under forhandlinger.
Det er spillelederen der bestemmer, hvornår I skal
afbryde forhandlingerne med jeres intervention.
Jeres lærer vil give jer nærmere instrukser til hvad
jeres intervention skal indeholde. Det er jeres
chefstrateg der har ansvaret for interventionen,
men I hjælpes alle ad med at forberede den.
4. session: I skal forberede 3 spørgsmål til politikerne.

Gruppens syn
på dagens tre emner:
EU’s budget og økonomiske rolle
Med et forenet Europa følger
også et frit marked, der ikke er
underlagt nogle former for nationale
reguleringer og begrænsninger. De
enkelte stater kan godt få en mindre
grad af administration og selvstændigt
økonomisk råderum, men de store
linjer skal alt sammen varetages og
vedtages af den siddende EU-regering
og dens hovedkvarter i Frankrig.
EU’s asyl- og flygtningepolitik
Det giver slet ikke mening at tale om
nationalt afgrænset asylpolitik, da
dette er et punkt, som helt naturligt
kalder på fælles løsninger. Dette er
et område som ingen nationalstat
kan bære på sine egne skuldre og
som ingen kan afskærme sig fra. USE
mener derfor, naturligvis, at EU skal
have meget mere at sige i forhold til
fordeling af asylansøgere og flygtninge
og vil kæmpe for en hårdere linje for
at få medlemslandene til tage sin del af
ansvaret.
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik
Der er ingen tvivl om at et forenet
Europa også på dette punkt vil
være gavnligt. Sikkerheds- og
forsvarspolitikken skal strømlines,
og vi skal have et samlet europæisk
forsvarsdepartement, som med stor
handlekraft og beslutsomhed kan
sende en EU-hær afsted til at kæmpe i
verdens brændpunkter.

Gode råd om lobbyisme
1. Dan alliancer - også med dem,
der ikke mener det samme som jer.
2. Brug jeres mærkesager og
argumenter til stories til Instagram,
så medierne og politikerne hører jer.
3. Kombiner både fakta og følelser i
jeres argumenter.
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