
Intervention A: 

Storbritanniens premierminister John Major lægger pres på Poul Schlüter 
Format: lydfil (se hjemmesiden)

Lærerens prompt: Det forlyder, at der ligger en besked på Poul Schlüters telefonsvarer fra 
Storbritanniens premierminister John Major. Lad os lige lytte til den! 

Intervention B: 

Irland stemmer (overbevisende) ja til Maastricht-traktaten
Format: video eller live (se rollekortet ‘Journalister fra DR’)

Lærerens prompt: Hov! Jeg får nu at vide i min øresnegl, at der har været folkeafstemning 
om Maastricht-traktaten i Irland, og at de er klar med et resultat. 

Intervention C: 

Frankrig stemmer (ikke særligt overbevisende) ja til Maastricht-traktaten  
Format: video (se hjemmesiden)

Lærerens prompt: Hov! Jeg får nu at vide i min øresnegl, at der har været folkeafstemning 
om Maastricht-traktaten i Frankrig, og at de er klar med et resultat 

Intervention D: 

SF’s bagland lægger pres på Holger K. Nielsen 
Format: telegram til print (se næste side) 

Lærerens prompt: Nå, nu får jeg altså at vide, at vi har modtaget et personligt telegram til 
Holger K. Nielsen fra hans partikammerater (rækker Holger brevet). Er du sød at læse det 
højt, Holger?  

Intervention E: 

Poul Schlüter udtaler, at en ny dansk EU-aftale sagtens kan ændres igen 
Format: video eller live (se rollekortet ‘Journalister fra DR’)

Lærerens prompt: Jeg kan forstå på journalisterne, at de har en nyhed, de gerne vil dele med os. 

Intervention F: 

Beroligende ord fra Tysklands kansler Helmut Kohl 
Format: video (se hjemmesiden)

Lærerens prompt: Det forlyder, at vi har modtaget en video med nogle beroligende ord fra 
Tyskland kansler Helmut Kohl. Lad os se den! 

Hemmelige interventioner

Bilag til Rollespil om de danske forbehold

Vi har udarbejdet i alt seks mulige hemmelige interventioner til Spillet om de danske forbehold. De er baseret på autentiske 
begivenheder og er tænkt som konstruktive spilafbrydelser, der kan ændre debattens kurs og give med- eller modvind til spil-
lets grupper. Antallet af anvendte interventioner og timingen for dem i spillet er op til den enkelte underviser, men vi anbefaler 
maks. 1 intervention per debatrunde. Undervisere bør desuden som minimum inkludere Intervention B samt Intervention E, da 
DR-journalisterne står for disse (live eller video) – se journalisterne rollekort for detaljer.
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Du svigter dit ansvar
Til: Holger K. Nielsen
Fra: Dit skuffede og oprørte bagland (dine partikammerater)

Kære Holger 

Vi føler os forpligtet til at informere dig om, at oprøret ulmer internt i vores parti. Vi – dine partikamme-
rater – mener, at du sætter din troværdighed som partiformand over styr, når du sidder og forhandler 
om en aftale, der går stik imod det, dine egne vælgere ønsker. Danskerne har allerede stemt nej til 
Maastrichttraktaten den 2. juni i år! Det skal politikerne respektere, og det er også dit ansvar som 
folkevalgt at sørge for dette. Det kan godt være, at forhandlingerne med Socialdemokratiet og De 
Radikale på sigt vil give os mere magt og måske mulighed for at komme med i en regering, men vi vil 
ikke magten for enhver pris. Med Det Nationale Kompromis sætter I unions-toget i gang igen, selvom 
budskabet fra befolkningen er klart: vælgerne siger nej! 

Vores opfordring til dig er simpel: Holger og konen bør stadig sige nej til Unionen! 

Kammeratlige hilsner,
Dit partibagland 

Bilag til Rollespil om de danske forbehold
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