ROLLEKORT: Premierminister Kyriakos Mitsotakis
Jeg er 51 år og er medlem af Nyt Demokrati. Det er et liberalt-konservativt centrumhøjre orienteret parti. Jeg har tidligere arbejdet som finansiel analytiker og som
konsulent inden for telekommunikationsbranchen. I januar 2003 blev jeg nomineret
til titlen ’a global leader of tomorrow’ af World Economic Forum.
Mit største fokus som premierminister er økonomien. Jeg vil derfor arbejde for en
stigende økonomisk vækst og skabe flere jobs. Med det vil jeg sikre et stærkere og
mere samlet Grækenland.
Jeg vil gøre Grækenland til en succeshistorie i Europa.

GRÆKENLAND
Grækenland er ramt af krise og er ofte på dagsordenen i
EU. Både fordi landets økonomi er så dårlig, at EU har lånt
Grækenland mange penge. Og fordi en stor del af de flygtninge, der kommer til EU, kommer til Grækenland først.
I 2016 kom over 1 million flygtninge til Europa. Størstedelen
af dem kom via Tyrkiet til Grækenland. Ifølge en lov i EU skal
flygtninge registreres og deres sag behandles i det land, de
først kommer til. Men Grækenland har ikke et system og ikke
penge til at tage imod alle de flygtninge, der kommer til landet. Derfor lader Grækenland mange flygtninge rejse videre
ind i EU. Den græske regering vil gerne begrænse antallet
af flygtninge, der kommer til landet ved at lukke grænsen til
Tyrkiet og ønsker, at de andre EU-lande forpligter sig til at
tage imod flere flygtninge.
Siden 2008 er landets økonomi skrumpet med næsten en
fjerdedel, og en fjerdedel af befolkningen er arbejdsløse.
Landet kunne enten gå fallit eller tage imod lån fra EU med
skrappe betingelser for, hvordan både lånte og egne penge
skulle bruges. Regeringen havde lovet befolkningen at bruge penge på at investere for at skabe job, men blev presset
af de andre EU-lande til at bryde sine valgløfter.
For at få lån måtte regeringen sætte de offentligt ansattes
løn ned, hæve pensionsalderen og sætte skatten op.

ANDEL AF DEN SAMLEDE ØKONOMI
I DE 10 LANDE I SPILLET
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DiEM25 står meget stærkt i Grækenland.
De græske ministre mener, at EU også skal være et socialt
fællesskab og lytter derfor gerne til ETUC.
FAKTA OM GRÆKENLAND
Hovedstad: Athen
Areal: 131.957 km²
Sprog: Græsk
Valuta: Euro
Økonomi (BNP): 176.023 mio €
I spillet er 10% af landets økonomi = 10 karameller
Økonomi (BNP pr. indbygger): 16.265 €
Befolkningstal: 10.823.730
Forventet levealder: 81 år
Arbejdsløshed: 25%
Antal asylansøgere i 2016: ca. 42.000
Medlem af EU siden: 1981
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De græske ministre ligger politisk på linje med de sydeuropæiske lande. De vil især gerne arbejde sammen med
Frankrig og Italien. Den græske finansminister er enig med
DiEM25 i, at det er et demokratisk problem, når EU dikterer,
hvilken politik et land skal føre.
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ROLLEKORT: Finansminister Christos Staikouras
Jeg er 46 år og har en baggrund som bankmand og universitetsunderviser i økonomi.
Jeg har været politiker siden 2007 og er medlem af det liberalt-konservative
Nyt Demokrati.
Grækenlands økonomi er vores politiske førsteprioritet, og derfor vil jeg arbejde for
skattereformer, som kan sikre en stigende økonomisk vækst.
Jeg går til forhandlinger i EU med et ønske om, at vi må spise alle de karameller, vi har,
og jeg vil prøve at overbevise de andre om, at give os flere karameller. Vi har desværre
ikke noget at bidrage med til den fælles pulje til offentlige investeringer. Hvis ikke jeg kan
få overtalt de andre lande om at støtte vores land med karameller, vil jeg forsøge at få
dem til at bruge flere karameller på EU’s fælleskasse og offentlige investeringer.

GRÆKENLAND
Grækenland er ramt af krise og er ofte på dagsordenen i
EU. Både fordi landets økonomi er så dårlig, at EU har lånt
Grækenland mange penge. Og fordi en stor del af de flygtninge, der kommer til EU, kommer til Grækenland først.
I 2016 kom over 1 million flygtninge til Europa. Størstedelen
af dem kom via Tyrkiet til Grækenland. Ifølge en lov i EU skal
flygtninge registreres og deres sag behandles i det land, de
først kommer til. Men Grækenland har ikke et system og ikke
penge til at tage imod alle de flygtninge, der kommer til landet. Derfor lader Grækenland mange flygtninge rejse videre
ind i EU. Den græske regering vil gerne begrænse antallet
af flygtninge, der kommer til landet ved at lukke grænsen til
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ROLLEKORT: Udenrigsminister Nikos Dendias
Jeg er 59 år og advokat. Jeg har været aktiv politiker i Nyt Demokrati siden 1978 og har
tidligere været justitsminister, minister for offentlig orden og borgerbeskyttelse, minister
for udvikling samt forsvarsminister.
På grund af den stadig stigende flygtningestrøm fra Tyrkiet mod Grækenland vil jeg
arbejde for at styrke Grækenlands grænser.
Til ministerrådsmødet vil jeg at prøve at overbevise de andre EU-lande om, at Grækenland
har modtaget alt for mange flygtninge sammenlignet med andre europæiske lande.
Vi har ikke ressourcer til at tage imod de mange flygtninge, der kommer til vores land.
Derfor er vi nødt til at lade dem rejse videre op i EU og søge beskyttelse i et andet land.
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af dem kom via Tyrkiet til Grækenland. Ifølge en lov i EU skal
flygtninge registreres og deres sag behandles i det land, de
først kommer til. Men Grækenland har ikke et system og ikke
penge til at tage imod alle de flygtninge, der kommer til landet. Derfor lader Grækenland mange flygtninge rejse videre
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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 Frankrig
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
Grækenlands position.
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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.

