ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron
Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg
blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister i
en socialistisk regering.
Jeg er EU-optimist og tror på, at et tættere og mere åbent EU-samarbejde er
fremtiden. Jeg tror, det indre marked er den bedste løsning for både Frankrig og
Europa med henblik på at skabe økonomisk vækst, flere jobs, stærke virksomheder og
sikkerhed.
Samtidig prøver jeg at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt, så vi kan få flere arbejde.
Derfor er jeg lydhør over for en gruppe som BusinessEurope.

FRANKRIG
Frankrig var med til at grundlægge EU-samarbejdet med det, der dengang hed Kul- og Stålunionen.
Frankrig har sammen med Tyskland i mange år styret
udviklingen i EU-samarbejdet.
Men mens Tysklands økonomi er blevet stærkere,
har den økonomiske krise ramt Frankrig hårdt, og det
har gjort landets indflydelse i EU mindre.
Frankrig er en af verdens største økonomier, men
landet har problemer med lav vækst og høj arbejdsløshed. For at spare planlægger den nye regering at
skære i den offentlige jobsektor, men det kan møde
kritik fra grupper som ETUC og DiEM25 i en tid med
arbejdsløshed.
Som løsning kigger den franske regering derfor mod
det indre marked og EU’s fælleskasser. Her ønsker
man investeringer i både arbejdspladser og forbedringer af vilkårene for erhvervslivet.
Det kræver, at Frankrig kan overtale EU’s største
økonomi, Tyskland, til at stoppe sparepolitikken og
begynde at bruge penge.

ANDEL AF DEN SAMLEDE ØKONOMI
I DE 10 LANDE I SPILLET
FRANKRIG

TYSKLAND

KROATIEN
UNGARN
POLEN
HOLLAND

FAKTA OM FRANKRIG
Hovedstad: Paris
Areal: 633.187 km²
Sprog: Fransk
Valuta: Euro
Økonomi (BNP): 2.184.000 mio €
I spillet er 10% af landets økonomi = 122 karameller
Økonomi (BNP pr. indbygger): 32.735 €
Befolkningstal: 66.808.380
Forventet levealder: 82 år
Arbejdsløshedsprocent: 10%
Antal asylansøgere i 2016: ca. 82.000
Medlem af EU siden: 1958 (Grundlægger sammen

med Holland, Tyskland, Italien, Belgien og Luxembourg)

ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL
I DE 10 LANDE I SPILLET
FRANKRIG

TYSKLAND

KROATIEN
UNGARN
POLEN

ESTLAND
DANMARK
GRÆKENLAND

Frankrig har en af Europas største indvandrerbefolkninger. I Paris og flere andre store byer er der problemer med integration, og højreorienterede partier
som Front National har koblet det til de mange terrorangreb, landet har oplevet. Regeringen er stærk
modstander af PEGIDA og ønsker en fælles asyl- og
flygtningepolitik i EU. Regeringen vil foretrække at arbejde sammen med DiEM25 for at nå sit mål.
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ROLLEKORT: Finansminister Bruno Le Maire
Jeg er 48 år, tilhører det republikanske parti og har været finansminister siden
2017.
I Frankrig tror vi på, at EU’s økonomiske fællesskab kan være med til at løse
nogle af vores interne problemer.
Vi har en stor offentlig gæld, så vi kan ikke spise alt for mange karameller. Til
gengæld har vi også mange arbejdsløse, som vi skal have i arbejde, så vi har
et stort behov for at investere for at skabe job. På ministerrådsmødet vil jeg tale
for, at de fælles puljer til erhvervslivet og til investeringer bliver så store som
muligt.
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Frankrig har sammen med Tyskland i mange år styret
udviklingen i EU-samarbejdet.
Men mens Tysklands økonomi er blevet stærkere,
har den økonomiske krise ramt Frankrig hårdt, og det
har gjort landets indflydelse i EU mindre.
Frankrig er en af verdens største økonomier, men
landet har problemer med lav vækst og høj arbejdsløshed. For at spare planlægger den nye regering at
skære i den offentlige jobsektor, men det kan møde
kritik fra grupper som ETUC og DiEM25 i en tid med
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Det kræver, at Frankrig kan overtale EU’s største
økonomi, Tyskland, til at stoppe sparepolitikken og
begynde at bruge penge.
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Frankrig har en af Europas største indvandrerbefolkninger. I Paris og flere andre store byer er der problemer med integration, og højreorienterede partier
som Front National har koblet det til de mange terrorangreb, landet har oplevet. Regeringen er stærk
modstander af PEGIDA og ønsker en fælles asyl- og
flygtningepolitik i EU. Regeringen vil foretrække at arbejde sammen med DiEM25 for at nå sit mål.
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ROLLEKORT: Udenrigsminister Jean-Yves Le Drian
Jeg er 69 år og medlem af Socialistpartiet. Før jeg blev udenrigsminister i 2017, var
jeg forsvarsminister i fem år.
Frankrig er et stort land, men vi har allerede taget et stort ansvar i flygtningekrisen.
Mange franskmænd ønsker færre flygtninge og støttede Front National ved
præsidentvalget, så jeg ser gerne, at de andre EU-lande begynder at modtage flere
flygtninge. Frankrig ønsker en fælles flygtningepolitik og en styrkelse af den fælles
ydre grænse. Vi er villige til at tage vores andel af flygtninge, hvis de andre også
tager deres del.

FRANKRIG
Frankrig var med til at grundlægge EU-samarbejdet med det, der dengang hed Kul- og Stålunionen.
Frankrig har sammen med Tyskland i mange år styret
udviklingen i EU-samarbejdet.
Men mens Tysklands økonomi er blevet stærkere,
har den økonomiske krise ramt Frankrig hårdt, og det
har gjort landets indflydelse i EU mindre.
Frankrig er en af verdens største økonomier, men
landet har problemer med lav vækst og høj arbejdsløshed. For at spare planlægger den nye regering at
skære i den offentlige jobsektor, men det kan møde
kritik fra grupper som ETUC og DiEM25 i en tid med
arbejdsløshed.
Som løsning kigger den franske regering derfor mod
det indre marked og EU’s fælleskasser. Her ønsker
man investeringer i både arbejdspladser og forbedringer af vilkårene for erhvervslivet.
Det kræver, at Frankrig kan overtale EU’s største
økonomi, Tyskland, til at stoppe sparepolitikken og
begynde at bruge penge.

ANDEL AF DEN SAMLEDE ØKONOMI
I DE 10 LANDE I SPILLET
FRANKRIG

TYSKLAND

KROATIEN
UNGARN
POLEN
HOLLAND

FAKTA OM FRANKRIG
Hovedstad: Paris
Areal: 633.187 km²
Sprog: Fransk
Valuta: Euro
Økonomi (BNP): 2.184.000 mio €
I spillet er 10% af landets økonomi = 122 karameller
Økonomi (BNP pr. indbygger): 32.735 €
Befolkningstal: 66.808.380
Forventet levealder: 82 år
Arbejdsløshedsprocent: 10%
Antal asylansøgere i 2016: ca. 82.000
Medlem af EU siden: 1958 (Grundlægger sammen

med Holland, Tyskland, Italien, Belgien og Luxembourg)

ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL
I DE 10 LANDE I SPILLET
FRANKRIG

TYSKLAND

KROATIEN
UNGARN
POLEN

ESTLAND
DANMARK
GRÆKENLAND

Frankrig har en af Europas største indvandrerbefolkninger. I Paris og flere andre store byer er der problemer med integration, og højreorienterede partier
som Front National har koblet det til de mange terrorangreb, landet har oplevet. Regeringen er stærk
modstander af PEGIDA og ønsker en fælles asyl- og
flygtningepolitik i EU. Regeringen vil foretrække at arbejde sammen med DiEM25 for at nå sit mål.
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ROLLEKORT: Særlig rådgiver
Jeg er ministrenes højre hånd. Jeg er med til at lægge de politiske strategier, og
sidder lige bag ministrene ved rådsmøderne, klar til at sparre under forhandlingerne.
Jeg er altid i tæt kontakt med mine kolleger fra de andre lande, især dem fra
Grækenland og Italien. Jeg vil arbejde for, at vi kan indgå alliancer, inden selve
forhandlingerne starter.
Under forhandlingerne vil jeg være i tæt kontakt med interessegrupperne for at få
dem til at lægge pres på de andre landes ministre og rådgivere, så de nærmer sig
Frankrigs position.

FRANKRIG
Frankrig var med til at grundlægge EU-samarbejdet med det, der dengang hed Kul- og Stålunionen.
Frankrig har sammen med Tyskland i mange år styret
udviklingen i EU-samarbejdet.
Men mens Tysklands økonomi er blevet stærkere,
har den økonomiske krise ramt Frankrig hårdt, og det
har gjort landets indflydelse i EU mindre.
Frankrig er en af verdens største økonomier, men
landet har problemer med lav vækst og høj arbejdsløshed. For at spare planlægger den nye regering at
skære i den offentlige jobsektor, men det kan møde
kritik fra grupper som ETUC og DiEM25 i en tid med
arbejdsløshed.
Som løsning kigger den franske regering derfor mod
det indre marked og EU’s fælleskasser. Her ønsker
man investeringer i både arbejdspladser og forbedringer af vilkårene for erhvervslivet.
Det kræver, at Frankrig kan overtale EU’s største
økonomi, Tyskland, til at stoppe sparepolitikken og
begynde at bruge penge.
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ROLLESPIL OM EU’S FREMTID
– jeres opgaver
I skal forberede og deltage i tre møder i EU
som ministre og rådgivere fra et EU-land.
I gruppen er I alle fra samme land.
JERES ROLLER ER:
• Rådgivere, som sidder bag ministrene ved forhandlingsbordet.
• Finansminister, som præsenterer landets argumenter
og forhandler om økonomien
• Udenrigsminister, som præsenterer landets argumenter
og forhandler om flygtninge
• Stats- eller premierminister, som holder talen om landets vision for EU
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. Øverst er en beskrivelse af de forskellige roller. Midt på kortet er en beskrivelse af det land, I
repræsenterer.
Forhandlingerne består af tre sessioner: Et ministerrådsmøde mellem landenes finansministre, et ministerrådsmøde mellem udenrigsministrene og et topmøde mellem
stats- og premierministrene. Alle ministre har deres rådgivere med til møderne.
Alle ministre og rådgivere er med til at formulere synspunkter og argumenter før hver session, og har kontakt
med pressen.
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 møderne 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 skal I bruge karameller som penge. Før selve ministerrådsmødet går i gang, skal I som ministre og rådgivere
forberede jer til forhandlingerne:
• Diskutér i gruppen, hvor mange karameller I vil give til
fællesskabet. Skal EU have en stor fælles pulje, eller vil
I beholde flest karameller til jeres eget land?
• Skriv en kort tale (et halvt minut), hvor I præsenterer,
hvor mange karameller I vil give til den fælles pulje og
jeres argumenter hvorfor.
• Prøv, om I kan lave aftaler med andre lande, der mener
som jer.
• Kontakt journalister for at få dem til at skrive om jeres
synspunkter.
• Finansministeren går til mødet, holder talen og deltager
i forhandlingerne. Den særlige rådgiver sidder lige bag
ministeren, klar til at give gode råd.

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.
I spillet skal I bruge ludobrikker som symbol på flygtningene. I kan se, at 100 flygtninge lige nu er på vej over
Middelhavet i en båd. Tyrkiet er ikke medlem af EU, men
tilbyder at tage 30 af de 100 flygtninge, hvis EU vil betale
25 karameller til Tyrkiet og love at starte forhandlinger om
tyrkisk medlemskab af EU.
Før selve ministerrådsmødet går i gang, skal I som ministre og rådgivere forberede jer til forhandlingerne. Det vil
sige:
• Diskutér i gruppen, hvor mange flygtninge, I vil tage
imod.
• Er I villige til at betale Tyrkiet for at få færre flygtninge
til EU og samtidig åbne forhandlinger om Tyrkiets medlemskab af EU?
• Skriv en kort tale (et halvt minut) med jeres argumenter
for, hvor mange flygtninge I vil modtage, og om I er for
eller imod Tyrkiets tilbud.
• Kontakt andre landes ministre og prøv, om I kan lave
aftaler med dem.
• Kontakt journalister for at få dem til at skrive om jeres
synspunkter.
• Udenrigsministeren går til mødet, holder talen og er
med i forhandlingerne. Den særlige rådgiver sidder lige
bag ministeren, klar til at give gode råd.
Tredje session handler om landenes visioner for EU.
Her deltager statsministrene og repræsentanter for tre interesseorganisationer. De præsenterer hver deres visioner for samarbejdet mellem landene i EU.
Før topmødet går i gang, skal I forberede jeres lands tale.
Det vil sige:
• Diskutér i gruppen, hvilken vision I har for EU? Hvilke
problemer bør EU-landene fokusere på at løse i fællesskab? Skal EU have mere eller mindre magt?
• Skriv en tale (to minutter) om, hvordan I mener, fremtidens EU bør se ud.
• Stats- eller premierministeren deltager i topmødet og
holder talen.

