ROLLEKORT: Premierminister Mateuz Morawiecki
Jeg er 51 år og er udannet i historie og økonomi. Inden jeg i 2016 blev
finansminister, arbejdede jeg i otte år i en bank og underviste på universitetet.
Jeg har også været udviklingsminister. Jeg er medlem af det populistiske parti
Lov og Retfærdighed. Jeg arbejder for økonomisk vækst og udvikling og vil
desuden arbejde for at bevare Polens nationale identitet.
På topmødet vil jeg arbejde for, at alle lande kan bestemme over deres egen
økonomi og hvor mange flygtninge, de vil tage imod.

POLEN
Polen er et stort østeuropæisk land. Polen kom med
i EU ved den store udvidelse i 2004. Polen er et land
med en solid økonomisk vækst og på vej til at blive en
central spiller i EU. Polens tidligere premierminister,
Donald Tusk, blev i 2014 valgt til fast formand for Det
Europæiske Råd.
Fra 1945-1989 var Polen et kommunistisk diktatur
underlagt Sovjetunionens kontrol. Da Sovjetunionen
brød sammen i 1991, blev landet selvstændigt og
søgte om medlemskab af EU og NATO. Polen er stadig afhængig af russisk gas og handel med Rusland.
Men i EU støttede Polen hårde sanktioner mod russerne, da Rusland besatte Krim i Ukraine.
Polen har haft stor økonomisk fremgang, siden landet
i 2004 blev medlem af EU. Polen er i dag den sjette
største økonomi i EU og det eneste EU-land, som har
klaret sig gennem krisen uden minusvækst. Polakkerne mener selv, at det især skyldes, at de ikke bruger
euro, men deres egen valuta, zloty. Regeringen mener, at alle lande selv skal bestemme, hvor mange
karameller de vil spise. Regeringen ønsker at styrke

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

TYSKLAND

KROATIEN
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Polen er et del af de såkaldte visegradslande, og arbejder sammen med Ungarn om at fremme et stærkt
fælles indre marked i EU, mere national selvstændighed og en stram udlændingepolitik. De polske ministre er også enige med PEGIDA.

FAKTA OM POLEN
Hovedstad: Warszawa
Areal: 312,679 km²
Sprog: Polsk
Valuta: Zloty
Økonomi (BNP): 427.737 mio €
I spillet er 10% af landets økonomi = 24 karameller
Økonomi (BNP pr. indbygger): 11.256 €
Befolkningstal: 37.999.490
Forventet levealder: 77 år
Arbejdsløshed: 8%
Antal asylansøgere i 2016: ca. 12.000
Medlem af EU siden: 2004
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ROLLEKORT: Finansminister Jerzy Kwiecinski
Jeg er 60 år gammel. Jeg har tidligere været minister for regional udvikling og
samt minister for investering og udvikling. Polen har en stabil økonomi, fordi vi
ikke er med i eurozonen. Jeg arbejder for økonomisk vækst og velfærd i Polen,
og derfor går jeg ind for, at vi fortsat kan bestemme over vores egen økonomi.
Under ministerrådsmødet om økonomi er jeg villig til at bidrage til EU’s fælles
pulje, til at håndtere fælles problemer med klima, terror og flygtninge, hvis
de andre lande også bidrager efter størrelse og økonomi. Ellers vil jeg beholde
karamellerne til skattelettelser i Polen.

POLEN
Polen er et stort østeuropæisk land. Polen kom med
i EU ved den store udvidelse i 2004. Polen er et land
med en solid økonomisk vækst og på vej til at blive en
central spiller i EU. Polens tidligere premierminister,
Donald Tusk, blev i 2014 valgt til fast formand for Det
Europæiske Råd.
Fra 1945-1989 var Polen et kommunistisk diktatur
underlagt Sovjetunionens kontrol. Da Sovjetunionen
brød sammen i 1991, blev landet selvstændigt og
søgte om medlemskab af EU og NATO. Polen er stadig afhængig af russisk gas og handel med Rusland.
Men i EU støttede Polen hårde sanktioner mod russerne, da Rusland besatte Krim i Ukraine.
Polen har haft stor økonomisk fremgang, siden landet
i 2004 blev medlem af EU. Polen er i dag den sjette
største økonomi i EU og det eneste EU-land, som har
klaret sig gennem krisen uden minusvækst. Polakkerne mener selv, at det især skyldes, at de ikke bruger
euro, men deres egen valuta, zloty. Regeringen mener, at alle lande selv skal bestemme, hvor mange
karameller de vil spise. Regeringen ønsker at styrke
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Polen er et del af de såkaldte visegradslande, og arbejder sammen med Ungarn om at fremme et stærkt
fælles indre marked i EU, mere national selvstændighed og en stram udlændingepolitik. De polske ministre er også enige med PEGIDA.

FAKTA OM POLEN
Hovedstad: Warszawa
Areal: 312,679 km²
Sprog: Polsk
Valuta: Zloty
Økonomi (BNP): 427.737 mio €
I spillet er 10% af landets økonomi = 24 karameller
Økonomi (BNP pr. indbygger): 11.256 €
Befolkningstal: 37.999.490
Forventet levealder: 77 år
Arbejdsløshed: 8%
Antal asylansøgere i 2016: ca. 12.000
Medlem af EU siden: 2004
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ROLLEKORT: Udenrigsminister Jacek Czaputowicz
Jeg er 63 år. Jeg har studeret geografi og økonomi på universitetet, men nu er
jeg udenrigsminister i Polen.
På ministerrådsmødet om flygtninge vil jeg yde stærk modstand mod Tyskland
og andre EU-landes ønsker om en fælleseuropæisk løsning på flygtningekrisen.
Jeg mener, flygtninge bør blive hjemme og løse konflikten i deres eget land.
PEGIDA og Ungarn støtter mine argumenter, og vi har et godt samarbejde.

POLEN
Polen er et stort østeuropæisk land. Polen kom med
i EU ved den store udvidelse i 2004. Polen er et land
med en solid økonomisk vækst og på vej til at blive en
central spiller i EU. Polens tidligere premierminister,
Donald Tusk, blev i 2014 valgt til fast formand for Det
Europæiske Råd.
Fra 1945-1989 var Polen et kommunistisk diktatur
underlagt Sovjetunionens kontrol. Da Sovjetunionen
brød sammen i 1991, blev landet selvstændigt og
søgte om medlemskab af EU og NATO. Polen er stadig afhængig af russisk gas og handel med Rusland.
Men i EU støttede Polen hårde sanktioner mod russerne, da Rusland besatte Krim i Ukraine.
Polen har haft stor økonomisk fremgang, siden landet
i 2004 blev medlem af EU. Polen er i dag den sjette
største økonomi i EU og det eneste EU-land, som har
klaret sig gennem krisen uden minusvækst. Polakkerne mener selv, at det især skyldes, at de ikke bruger
euro, men deres egen valuta, zloty. Regeringen mener, at alle lande selv skal bestemme, hvor mange
karameller de vil spise. Regeringen ønsker at styrke
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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 Ungarn.
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
Polens position.

POLEN
Polen er et stort østeuropæisk land. Polen kom med
i EU ved den store udvidelse i 2004. Polen er et land
med en solid økonomisk vækst og på vej til at blive en
central spiller i EU. Polens tidligere premierminister,
Donald Tusk, blev i 2014 valgt til fast formand for Det
Europæiske Råd.
Fra 1945-1989 var Polen et kommunistisk diktatur
underlagt Sovjetunionens kontrol. Da Sovjetunionen
brød sammen i 1991, blev landet selvstændigt og
søgte om medlemskab af EU og NATO. Polen er stadig afhængig af russisk gas og handel med Rusland.
Men i EU støttede Polen hårde sanktioner mod russerne, da Rusland besatte Krim i Ukraine.
Polen har haft stor økonomisk fremgang, siden landet
i 2004 blev medlem af EU. Polen er i dag den sjette
største økonomi i EU og det eneste EU-land, som har
klaret sig gennem krisen uden minusvækst. Polakkerne mener selv, at det især skyldes, at de ikke bruger
euro, men deres egen valuta, zloty. Regeringen mener, at alle lande selv skal bestemme, hvor mange
karameller de vil spise. Regeringen ønsker at styrke
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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.

