ROLLEKORT: Kampagneteamet
Som ETUC’s kampagneteam er det jeres opgave at forberede en generalstrejke, som skal
foregå, mens ministrene forhandler om økonomi under forhandlingernes første session, se
hvordan generalstrejken løber at stablen i opgavebeskrivelsen.
I skal formulere slagord, som demonstranterne skal råbe, forberede rabalder, der giver
generalstrejken opmærksomhed og producere flyers eller andet, som demonstranterne
kan dele ud og kaste ind over forhandlerne og tilskuerne.
I skal lave plancher, der illustrerer ETUC’s holdning til EU’s
politik på økonomi- og flygtningeområdet. Plancherne
kan bruges som bannere under generalstrejken
og hænges op under forberedelserne til tredje session,
hvor I skal lave flere plancher, sådan at jeres plancher
til sammen illustrerer ETUC’s vision for EU.

ETUC – Europas Faglige Samarbejdsorganisation
Som paraplyorganisation for de nationale europæiske fagbevægelser repræsenterer ETUC cirka 60 millioner lønmodtagere i Europa. ETUC kæmper for, at
EU-samarbejdet også skal omfatte det sociale område og ikke bare et indre marked for varer og tjenester.
ETUC mener, at forbedringer af arbejdernes og deres
familiers forhold, skal være lige så vigtige som det indre marked. ETUC arbejder mod udnyttelse af og for
fri bevægelighed for alle lønmodtagere.
ETUC kræver arbejdspladser af høj kvalitet for alle,
rimelig løn, lige muligheder, ligestilling mellem kønnene og sikkerhed på arbejdspladsen. ETUC forsøger
at påvirke EU-landene til at hæve standarden for national sociallovgivning, så alle lande beskytter borgerne mod fattigdom. ETUC argumenterer for ordentlige
offentlige ydelser, som alle borgere skal kunne få, så
der bliver større lighed i samfundet.

ETUC er imod EU’s sparepolitik, fordi den pålægger
særligt de gældsramte lande at føre en stram økonomisk politik. På den måde tvinges arbejderne til at betale for en krise, de ikke er skyld i.
ETUC mener at særligt de rige lande bør lægge flere
karameller i den fælles pulje til offentlige investeringer
i jobskabelse og social sikkerhed i hele EU.
Frankrig, Grækenland og Italien er lydhøre over for
ETUC’s argumenter om, at fælles investeringer er vejen frem.
ETUC mener at EU-landene bør aftale en fair fordeling af flygtningene, hvor de rige lande tager de fleste. De flygtninge, der kommer til EU, skal behandles
godt og have samme muligheder for uddannelse og
job som alle andre.

ROLLESPIL OM EU’S FREMTID
– jeres opgaver
I skal forberede og deltage
i tre møder i EU som
kampagneteam, lobbyister
og spindoktorer for Europas
Faglige Samarbejdsorganisation, ETUC.
Jeres roller er:
■ Kampagneteam, som forbereder en
generalstrejke og laver plancher eller
andet, som illustrerer ETUC’s holdninger og vision for EU.
■ Lobbyister og spindoktorer, som går
rundt og forsøger at påvirke landenes
ministre og rådgivere og få journalisterne til at skrive om ETUC’s synspunkter.
■ Alle deltager i generalstrejken.
Før spillet starter, skal I fordele rollerne
og sætte jer ind i hver jeres rolle. I kan
læse om jeres roller på den anden side
af dette kort. Nederst er en beskrivelse
af jeres interesseorganisation. Øverst
finder du en beskrivelse af jeres roller og
opgaver.
Forhandlingerne består af tre sessioner:
Et møde mellem landenes finansministre, et møde mellem udenrigsministrene og et møde mellem statsministrene.
Alle ministre har deres rådgivere med til
mødet.
Baggrunden for møderne er alvorlige
problemer i EU. Mange lande har økonomiske problemer med gæld og stigende arbejdsløshed, ikke mindst blandt
de unge. Samtidig kommer stadig flere
flygtninge til EU, og EU-landenes befolkninger er skeptiske eller direkte imod beslutninger taget i EU.
Ministrene, som er EU’s ledere, samles
til dagens møder for at finde fælles løsninger på problemerne. Interesseorganisationer forsøger at påvirke ministrenes
beslutninger, og journalister jagter nyheder og gode historier.

SPILLET GÅR I GANG
Første session handler om økonomien i EU:
EU-landenes finansministre skal mødes for at forhandle
om, hvor mange penge, landene skal give til fælles
løsninger på problemerne. I spillet bruger deltagerne
karameller som penge.
Før selve forhandlingerne går i gang, skal I forberede jer
på jeres opgaver:
■ Diskutér, hvad jeres synspunkt som repræsentanter for
ETUC er og find argumenter for, at I har ret.
■ Lobbyisterne går rundt blandt ministre og rådgivere for at overbevise dem
om, at netop jeres synspunkt er værd at lytte til.
■ Spindoktorer kontakter journalister for at få dem til at skrive historier, der
fremmer ETUC’s synspunkter i medierne.
■ Kampagneteamet forbereder en generalstrejke, som alle i gruppen deltager i under forhandlingerne. I skal forsøge at få så mange som muligt fra
ligesindede grupper til at deltage i strejken.
■ Kampagneteamet laver plancher, der illustrerer ETUC’s holdning.
Under generalstrejken må hver af jer tage 10 karameller fra en valgfri skål
– som ”gidsel” – indtil ministrene har givet sig tilstrækkeligt i forhold til jeres
krav. I vurderer selv, hvornår nok er nok. I kan også vælge at spise nogle af
karamellerne i protest mod regeringen.
Anden session handler om flygtninge på vej til EU: EU-landenes udenrigsministre skal mødes for at aftale, hvordan de vil fordele de flygtninge, der
kommer til EU.
Før forhandlingerne skal I diskutere de samme opgaver som forud for første session og overveje jeres position i.f.t. flygtninge. I kan evt. bakke op om
DiEM25’s demonstration, hvis deres program stemmer overens med jeres
holdninger.
Tredje session handler om landenes visioner for EU: Her deltager statsog premierministrene og repræsentanter for interesseorganisationerne.
Før forhandlingerne går i gang, skal I forberede jer på jeres opgaver:
■ Diskutér, hvad jeres vision for EU er. Hvilke udfordringer bør EU fokusere på at løse, og hvordan skal de løses? Skal EU have mere eller mindre
magt?
■ Lobbyister og spindoktorer skriver en tale, der varer to minutter, om, hvordan ETUC mener, fremtidens EU bør se ud. Vælg en person i gruppen til
at holde talen på topmødet.
■ Kampagneteamet laver flere plancher, så alle jeres plancher til sammen
illustrerer ETUC’s vision for EU.
■ Hæng plancherne op.

ROLLEKORT: Lobbyister og spindoktorer
I skal opsøge og tale med landenes ministre og rådgivere for at overbevise
dem om, at føre en mere solidarisk politik. I skal også få fat i journalisterne
og prøve at få dem til at skrive om ETUC’s synspunkter. I kommer nemmest
igennem på Fagbladets redaktion.
Før topmødet i tredje session skal I skrive en to minutter lang tale om ETUC’s
vision for EU og vælge én, til at holde talen.
Alle gruppemedlemmer deltager
i ETUC’s generalstrejke.

ETUC – Europas Faglige Samarbejdsorganisation
Som paraplyorganisation for de nationale europæiske fagbevægelser repræsenterer ETUC cirka 60 millioner lønmodtagere i Europa. ETUC kæmper for, at
EU-samarbejdet også skal omfatte det sociale område og ikke bare et indre marked for varer og tjenester.
ETUC mener, at forbedringer af arbejdernes og deres
familiers forhold, skal være lige så vigtige som det indre marked. ETUC arbejder mod udnyttelse af og for
fri bevægelighed for alle lønmodtagere.
ETUC kræver arbejdspladser af høj kvalitet for alle,
rimelig løn, lige muligheder, ligestilling mellem kønnene og sikkerhed på arbejdspladsen. ETUC forsøger
at påvirke EU-landene til at hæve standarden for national sociallovgivning, så alle lande beskytter borgerne mod fattigdom. ETUC argumenterer for ordentlige
offentlige ydelser, som alle borgere skal kunne få, så
der bliver større lighed i samfundet.

ETUC er imod EU’s sparepolitik, fordi den pålægger
særligt de gældsramte lande at føre en stram økonomisk politik. På den måde tvinges arbejderne til at betale for en krise, de ikke er skyld i.
ETUC mener at særligt de rige lande bør lægge flere
karameller i den fælles pulje til offentlige investeringer
i jobskabelse og social sikkerhed i hele EU.
Frankrig, Grækenland og Italien er lydhøre over for
ETUC’s argumenter om, at fælles investeringer er vejen frem.
ETUC mener at EU-landene bør aftale en fair fordeling af flygtningene, hvor de rige lande tager de fleste. De flygtninge, der kommer til EU, skal behandles
godt og have samme muligheder for uddannelse og
job som alle andre.

ROLLESPIL OM EU’S FREMTID
– jeres opgaver
I skal forberede og deltage
i tre møder i EU som
kampagneteam, lobbyister
og spindoktorer for Europas
Faglige Samarbejdsorganisation, ETUC.
Jeres roller er:
■ Kampagneteam, som forbereder en
generalstrejke og laver plancher eller
andet, som illustrerer ETUC’s holdninger og vision for EU.
■ Lobbyister og spindoktorer, som går
rundt og forsøger at påvirke landenes
ministre og rådgivere og få journalisterne til at skrive om ETUC’s synspunkter.
■ Alle deltager i generalstrejken.
Før spillet starter, skal I fordele rollerne
og sætte jer ind i hver jeres rolle. I kan
læse om jeres roller på den anden side
af dette kort. Nederst er en beskrivelse
af jeres interesseorganisation. Øverst
finder du en beskrivelse af jeres roller og
opgaver.
Forhandlingerne består af tre sessioner:
Et møde mellem landenes finansministre, et møde mellem udenrigsministrene og et møde mellem statsministrene.
Alle ministre har deres rådgivere med til
mødet.
Baggrunden for møderne er alvorlige
problemer i EU. Mange lande har økonomiske problemer med gæld og stigende arbejdsløshed, ikke mindst blandt
de unge. Samtidig kommer stadig flere
flygtninge til EU, og EU-landenes befolkninger er skeptiske eller direkte imod beslutninger taget i EU.
Ministrene, som er EU’s ledere, samles
til dagens møder for at finde fælles løsninger på problemerne. Interesseorganisationer forsøger at påvirke ministrenes
beslutninger, og journalister jagter nyheder og gode historier.

SPILLET GÅR I GANG
Første session handler om økonomien i EU:
EU-landenes finansministre skal mødes for at forhandle
om, hvor mange penge, landene skal give til fælles
løsninger på problemerne. I spillet bruger deltagerne
karameller som penge.
Før selve forhandlingerne går i gang, skal I forberede jer
på jeres opgaver:
■ Diskutér, hvad jeres synspunkt som repræsentanter for
ETUC er og find argumenter for, at I har ret.
■ Lobbyisterne går rundt blandt ministre og rådgivere for at overbevise dem
om, at netop jeres synspunkt er værd at lytte til.
■ Spindoktorer kontakter journalister for at få dem til at skrive historier, der
fremmer ETUC’s synspunkter i medierne.
■ Kampagneteamet forbereder en generalstrejke, som alle i gruppen deltager i under forhandlingerne. I skal forsøge at få så mange som muligt fra
ligesindede grupper til at deltage i strejken.
■ Kampagneteamet laver plancher, der illustrerer ETUC’s holdning.
Under generalstrejken må hver af jer tage 10 karameller fra en valgfri skål
– som ”gidsel” – indtil ministrene har givet sig tilstrækkeligt i forhold til jeres
krav. I vurderer selv, hvornår nok er nok. I kan også vælge at spise nogle af
karamellerne i protest mod regeringen.
Anden session handler om flygtninge på vej til EU: EU-landenes udenrigsministre skal mødes for at aftale, hvordan de vil fordele de flygtninge, der
kommer til EU.
Før forhandlingerne skal I diskutere de samme opgaver som forud for første session og overveje jeres position i.f.t. flygtninge. I kan evt. bakke op om
DiEM25’s demonstration, hvis deres program stemmer overens med jeres
holdninger.
Tredje session handler om landenes visioner for EU: Her deltager statsog premierministrene og repræsentanter for interesseorganisationerne.
Før forhandlingerne går i gang, skal I forberede jer på jeres opgaver:
■ Diskutér, hvad jeres vision for EU er. Hvilke udfordringer bør EU fokusere på at løse, og hvordan skal de løses? Skal EU have mere eller mindre
magt?
■ Lobbyister og spindoktorer skriver en tale, der varer to minutter, om, hvordan ETUC mener, fremtidens EU bør se ud. Vælg en person i gruppen til
at holde talen på topmødet.
■ Kampagneteamet laver flere plancher, så alle jeres plancher til sammen
illustrerer ETUC’s vision for EU.
■ Hæng plancherne op.

