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Indledning
EU-samarbejdet berører mange dele af det danske samfundsliv. Derfor er kendskab til EU’s historie, opbygning og funktion i dag en vigtig del af undervisningen i samfundsfag og historie. Dilemmaspillet er et
supplement til den mere klassiske undervisning, fortrinsvis i samfundsfag. Ved at bruge dilemmaspillet
får klassen på en og samme tid diskuteret et samfundsrelevant emne samtidig med, at eleverne får et
indblik i, hvordan EU’s institutioner er opbygget og fungerer i praksis. Dilemmaspillet er opbygget sådan, at eleverne kun behøver kort forberedelse, før de kan gå i gang med at spille. Eleverne behøver ikke
have noget stort forudgående kendskab til EU for at kunne deltage aktivt i spillet.

•

Målgruppen gymnasiet og 9.-10. klasse.

•

Tidsforbruget er en eller to dobbelttimer. Men

•

Rollespil uden krav til tekniske ressourcer, uden

enkelttimer. F.eks kan spillet forberedes i en

krav til forudgående kendskab til EU hos elever-

enkelt-time og derefter spilles i en dobbelttime.

ne og ingen krav til lang forberedelse, inden man

Spillet kan både fordybes og forlænges.

spillet er i faser og kan splittes op over flere
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kan gå i gang.
•
•

Tværfalighed. Materialet er lavet til samfunds-

Spillets succes afhænger af, om eleverne går

fagsundervisningen men kan også integreres i

aktivt ind i spillets problemstillinger og tager de

engelskundervisningen, da en del af materialet

tildelte roller på sig. Spillets emner er udvalgt

er på engelsk.

med henblik på at engagere eleverne.
•
•

Formålet med undervisningsmaterialet er at

Gode muligheder til undervisningsdifferentie-

skabe indsigt i, hvordan EU-samarbejdet funge-

ring mellem elever med forskellige forudsæt-

rer i praksis. Eleverne får et indblik i, hvordan

ninger.

et emne havner på den europæiske dagsorden.
Hvordan emnet bliver genstand for behandling i
både EU-institutionerne, i medlemslandene og i
medierne.
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53 % af verdens
flygtninge kommer fra?

Somalia
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Afghanistan
2.7m

Syria
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Som udgangspunkt handler dilemma-spillene om at

Baggrund

vise kompleksiteten og de modstridende interesser i
det europæiske samarbejde.

EU-samarbejdet er unikt i verden. Det omfatter langt
flere samarbejdsområder end noget andet interna-

•

Spillet lever op til formålsparagraffen for sam-

tionalt samarbejde. EU-samarbejdet er også langt

fundsfagsundervisning som blandt andet påpe-

mere forpligtende end noget andet internationalt

ger, at undervisningen skal forberede eleverne

samarbejde.

til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
Medlemskabet af Den Europæiske Union er det interEfter afslutning af spillet har klassen et unikt

nationale samarbejde, som har den største betyd-

udgangspunkt for at diskutere de mere principielle

ning for danskernes hverdag og det danske samfund

spørgsmål i EU-samarbejdet. Bland andet kan spillet

som sådan. Derfor har det stor betydning at skabe

bruges til diskussion af det mere grundlæggende

indsigt i, hvordan EU-samarbejdet fungerer.

spørgsmål, om der er brug for mere eller mindre
EU-samarbejde og om EU blander sig for meget i

Formålet med materialet er at give et indblik i, hvor-

spørgsmål som måske bedre blev afgjort nationalt.

dan de forskellige EU-institutioner er indrettet, hvor-

Spillet giver også et godt grundlag for at drøfte ind-

dan samarbejdet mellem institutionerne fungerer,

retningen af EU’s institutioner og øvrigt EU-pensum.

hvordan EU træffer sine beslutninger og hvilken rolle
de forskellige aktører spiller i processen. Nøjagtig
som i den europæiske virkelighed er aktørerne ikke
begrænset til at være EU-institutionerne. NGO’er,
interesseorganisationer og medier er også centrale
aktører i den europæiske beslutningsproces.

Her er verdens flygtninge
12%

14%

Americas

Asia and Pacific

29%
Africa

39%
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Aktualitet
Tanken med undervisningsmaterialet er, at elever som udgangspunkt ikke interesserer sig for
institutioner eller deres funktion.
Til gengæld interesserer eleverne
sig for værdier og visioner.
Dilemmaerne tager udgangspunkt i aktuelle emner
på den politiske scene og indeholder spørgsmål som
er aktuelle i dagens europæiske politik.
De valgte emner og eksempler er alle hentet fra
virkeligheden. Det er altså emner, som har været
ret og håndterer. Det er derfor muligt at finde meget
materiale på nettet og andre steder om de forskellige dilemmaer.
EU samarbejder f. eks omkring asyl og flygtninge og
det emne vil stå højt på den europæiske dagsorden
adskillige år frem i tiden.
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omtalt i medierne og som EU rent faktisk har håndte-

8

Spillevejledning
– Metode
Brugen af materialet i undervisningen er organiseret i
etaper, hvor hver enkelt etape kan gøres kortere eller
længere afhængig af behov, lyst og engagement.
Et dilemmaspil kan fra start til slut bruges som diskussionsoplæg i
klasseundervisning eller i gruppearbejde og kan dermed benyttes
som et kort undervisningsforløb. For eksempel i forbindelse med
en aktuel anledning. Men som udgangspunkt er spillene skrevet
for at igangsætte elevaktiverende plenumdiskussioner, hvor
eleverne agerer selvstændigt i forhold til den rolle, de er blevet udstyret med.
Spillene er indrettet sådan, at der med udgangspunkt i
spillene kan igangsættes yderligere arbejde i klassen,
hvor eleverne kan arbejde grundigere – individuelt
eller i grupper. På den måde kan hvert dilemma
benyttes i et længere undervisningsforløb, hvor
kendskabet til EU-samarbejdet og EU-institutionerne gradvist uddybes.

Spillet er bygget
op omkring fire faser:

Klassen har indledende kort diskussion af, hvad
eleverne generelt synes om den historie, de har læst
og om de mener det er en sag for EU at håndtere.

1 Etape. Scenen sættes
ver, hvad der nu skal ske. Læreren fortæller at det

scenen sættes. Det sker gennem en kort beskre-

er blevet inkaldt til et ministermøde i Bruxelles med

vet historie. Scenen præsenteres sammen med

migration- og indenrigsministre fra alle EU-landene.

en avis-artikel som kan suppleres med et kort

De skal diskutere et nyt forslag fra Europa-Kommis-

indslag med levende billeder hentet fra youtube

sionen om hvorden flygtninge kan fordeles mere

(links til både avisartikel og klip fra Youtube

retvist mellem lande.

findes i materiale-samlingen). Artikel og billeder
præsenterer en problemstilling, som det er let at

Eleverne tildeles de roller, de skal udfylde i den

forholde sig til, og som alle elever kan have en

kommende diskussion. Elevernes roller fremgår af

holdning til. Materialet kan læses som hjemme-

spillekortene. Det vil typisk være praktisk at lade to

arbejde.

eller tre elever være sammen om at spille en rolle.

2 Etape.

Når rollerne er fordelt, får eleverne tid til at forberede argumenter, som passer deres rolle i diskussi-

Forberedelse af spillet når materialet er læst,

onen. Denne del af arbejdet kan gøres kortere eller

præsenteres eleverne for nogle overordnede

længere. Hvis der er et ønske om større fordybelse,

EU-spørgsmål, som drøftes i klassen. Afhængigt

kan eleverne få mulighed for at forberede deres rol-

af, hvor stor indsigt eleverne har i EU forhold,

ler ved at søge oplysninger på internettet etc. Men

kan det være en fordel at bruge en halv undervis-

i praksis kan denne fase af spillet skæres ned til 10

ningstime på kort at beskrive EU’s institutioner

procent, hvor eleverne blot har kort tid til at læse de-

og på at give en kort indføring i nogle basale

res rollekort og til kort at spørge læreren om ekstra

fakta omkring den EU-politik, som dilemmaspil-

råd, hvis der er tvivl om, hvilken rolle eleverne skal

let omhandler. (Kort fakta opdatering og enkelte

spille.

relevante links findes på spillenes hjemmeside
og bagest i materiale-samlingen).
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Derefter sættes spillet i gang ved, at læreren beskriDiskussionen af et EU-dilemma indledes ved, at

3 Etape. Spillet

flere spillere f.eks. få ny information fra
spillelederen:

Rollespillet køres igennem efter spillevejledningen.
Denne del egner sig bedst til en dobbelttime.

»CNN sender netop nu direkte fra Middelhavet, hvor

Hvis det er muligt kan borde i klassen stilles sådan

libyske krigsherrer har skudt mod flere både med

at eleverne sidder omkring det samme forhand-

flygtninge. CNN rapporterer, at der er mindst 900

lingsbord.

døde og nu venter hundredevis af journalister nede
i EU-pressesalen for at få kommentarer

Det er det luxemburgske formandskab som leder

fra ministrene.«

mødet. Det vil sige at de elever der spiller den rolle,
også er dem der sørger for at lede diskussionen og

»Statsministeren i dit land har netop udskrevet

at prøve at finde frem til en fælles mening.

valg. Dit parti står dårligt i meningsmålingerne og

Derefter får det luxemburgske formand- skab får

du risikerer at tabe magten«
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5-10 minutter til at overveje hvordan problemet
kan løses på en måde som alle kan acceptere.

»Der er lige kommet rapporter om, at private både

Mødet geonptages og førmandskabet præsenterer

som er sejlet ud på Middelhavet for at redde flygt-

sit løsningsforslag. Landene diskuterer om det lu-

ninge nu er begyndt at sætte flygtningene i land i

xemburgske forslag er acceptabelt. Forhandlingen

Italien på steder, hvor de ikke bliver kontrolleret og

behøver ikke vare mere end 15 minutter.

registreret af de italienske myndigheder«

Det er ikke afgørende for spillet, at eleverne rent
faktisk når frem til et resultat under deres forhand-

b)

linger. Som udgangspunkt handler dilemma-spille-

Der kan tilføjes en ekstra scene efter mødet mellem

ne om at vise kompleksiteten og de modstridende

ministrene. Det kunne være en pressekonference. To

interesser i det europæiske samarbejde. For-

spillere udses til at være EU-formand og kommissær

handlingen har primært til formål at give eleverne

og de skal præsentere mødets resultat (eller mang-

mulighed for at høre og forstå de mange forskellige

len på resultat) for pressen. Det behøver ikke nød-

synspunkter og dermed få et ind-tryk af komplek-

vendigvis at være de samme spillere som tidligere.

siteten i den demokratiske beslutningsproces, når
man forsøger at nå frem til en beslutning som gerne

Derudover får en spiller rollen som pressetalsmand

skal være optimal for alle.

og er den person som fordeler spørgsmålene ved
pressekonferencen. Alle øvrige journalister har op-

4 Etape. Fordybelse

gaven med at være journalister som stiller kritiske
og opklarende spørgsmål.

Spillelederen har mulighed for at give spillet en
større kompleksitet og mere spænding.

c)
Når rollespillet er afsluttet er der en række spørgs-

a)

mål af mere principiel karakter der kan arbejdes vi-

Under de igangværende diskussioner kan en eller

dere med, så at dilemmaet kan sættes ind i en mere

generel kontekst. Links til artikler som kan danne

•

De danske EU-forbehold betyder blandt andet,

grundlag for en diskussion findes i materielet.

at Danmark ikke deltager fuldt ud i EU-samar-

Eksempler på emner, som kan diskuteres i klassen

bejdet når det gælder asyl og indvandringspo-

eller som kan være genstand for en skriftlig opgave:

litik. Danmark er dog ikke udenfor alt. Dels er
Danmark med i Schengen-samarbejdet. Det be-

•

Er det muligt at beslutte, at EU ikke skal blande

tyder, at der ikke er nogen kontrol ved grænsen

sig i flygtningekrisen og at det i stedet skal

mellem Danmark og de øvrige Schengenlande

være op til hvert enkelt land nationalt at beslut-

(Tyskland, Sverige og Norge).

te om de vil tage imod flygtninge?
Danmark er også med i Dublin-aftalen. Det bety•

Hvordan bør EU agere, hvis et enkelt eller flere

der, at hvis en flygtning som søger asyl i Danmark

medlemslande nægter at følge en beslutning

tidligere har søgt asyl i et andet EU-land, så kan

som er truffet af EU-landene i fællesskab. Det

flygtningen sendes tilbage til det første land perso-

kan f.eks. være Ungarn som nægter at lade

nen blev registreret i.

registrerer flygtningene med fingeraftryk, men

Hvis EU-landene ændrer på EU-reglerne i Dublin-af-

nægter at videregive informationen, fordi de

talen – f.eks. ved at lave en kvote for omfordeling af

frygter, at lande i Nordeuropa så vil sende flygt-

flygtninge fra lande som modtager mange asyl-

ninge tilbage til Kroatien, fordi flygtningene

ansøgninger – så ryger Danmark ud af den del af

først blev registrerede i Kroatien.

EU-samarbejdet. (Problemstillingen er det samme
som med Europol-samarbejdet. Når EU-ændrer reg-

•

I 2016 etablerede EU et fælles korps af grænse-

lerne, så er Danmark ikke længere omfattet).

vagter som kan hjælpe EU-landene med at beskytte og kontrollere den ydre grænse – f.eks.

Hvis EU ændrer på asylsamarbejdet, så Danmark

i Grækenland. I praksis betød den beslutning,

ikke længere er omfattet, bør Danmark så holde sig

at der dermed var yderligere et nyt område,

udenfor EU’s asylsamarbejde? Det vil betyde, at

hvor EU-landene begyndte at arbejde sammen.

Danmark ikke skal tage imod flygtninge fra andre

Eleverne kan diskutere om det er rimeligt, at

EU-lande ved en omfordeling. Men det vil også bety-

personale fra andre EU-lande assisterer et land

de, at Danmark ikke kan sende asylansøgere tilbage

med at kontrollere landets ydre grænse.

til andre EU-lande – heller ikke selv om de tidligere
har søgt asyl der.

•

Diskuter hvordan det fungerer når en dansk
minister skal til et møde i Bruxelles. Hvordan
ved en minister hvad han/hun kan tillade sig at
gå med til under forhandlingene? Den diskussion kan bruges til en gennemgang af Folketingets behandling af EU-sager.
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flygtninge komme ind i landet, Kroatien som

Brugervejledning
Brugervejledning:
Iscenesættelse:
1

2

3

EU

12

Iscenesættelse af spil og
EU af lærer.
Scenen præsenterers.

Kort diskussion om
aktuelle EU
problemstillinger.

Materialet læses.

Spillet:
4

5

Iscenesættelse
og rolleindeling.

7

Lærer tilføjer »Breaking
news« scene til debatten.

Elever forbereder
argumenter i forhold til
deres rolle.

8

To udvalgte EU-formænd
præsenterer mødets
resultater overfor pressen.

6

Luxemborg er formand, og
leder derfor debatten.

Efter spillet:
9

13

Yderligere diskussioner
omkring EU problematikker.

Evaluering
Ifølge formålsparagraffen for samfundsfag skal…

Dilemmaspillet afspejler virkelighedens politiske
dilemmaer og kan motivere eleverne til aktivt at

»Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og

deltage i, og bedre forstå, demokratiske processer

færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til

og samtidig opnå faglig viden om samfundsmæssi-

samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå

ge emner.

kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk
samfund«

Dilemmaspillet berører frem for alt to af de fire
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færdigheds- og vidensmål som er opstillet for 9-10
Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvik-

klasse – nemlig områderne politik og samfundsfag-

ling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de

lige metoder.

kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet.
Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker

Dilemmaspillet giver eleverne rig mulighed til at

både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de

tage stilling til politiske problemstillinger og til at

skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæs-

komme med forslag til handlinger. Dette gælder

sigt perspektiv.

frem for alt indenfor området EU og Danmark. Men
dilemmaspillet kan også anvendes i forhold til de

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske

opstillede færdigheds og vidensmål indenfor medier

grundværdier og spilleregler med henblik på deres

og politik og når det gælder international politik.

egen deltagelse i samfundet.«

Dilemmaspillet giver også eleverne mulighed for
at lære sig samfundsfaglige metoder ved at se på
undersøgelsesmetoder, formidling, sprog og skriftsprog, informationssøgning og statistik.
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Den 24-årige Sohil og hans 20-årige lillebror Wissam hører begge til blandt de mere heldige syriske flygtninge. Begge var en
del af den store strøm af flygtninge som under sommeren
2015 ankom til den græske ø Lesbos. De klarede sig
begge med livet i behold og klarede turen helt frem til
Sverige.
Hjemme i Damaskus i Syrien interesserede sig Sohil og Wissam mere for
piger og fodbold end for politik. Men da der blev krig i Syrien var alle
unge mænd pludselig i fare. De risikerede at blive tvangsrekrutterede til at være soldat. Enten for Islamisk Stat eller for den syriske
diktator Assads hær. Og hvis du nægtede at kæmpe, så blev
din familie truet på livet. Deres lillesøster risikerede at blive sexslave for Islamisk Stat.
Storby brødrene Sohil og Wissam havnede i en
lille landsby udenfor den svenske by Kramfors
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(5.500 indbyggere).

Flygtninge
dilemmaet

Asylcentret hvor de boede var fyldt til bristepunktet

Men da mere end en million flygtninge ankom til EU

med mænd som røg, drak alkohol, som havnede i

i 2015 blev reglerne ikke fulgt. I det hårdt presse-

skænderier og slagsmål og som i øvrigt ikke havde

de Grækenland lod man flygtningene rejse videre.

meget at foretage sig, mens de ventede på at få

Andre lande som Østrig, Tyskland, Danmark og

opholdstilladelse. At lære svensk virkede næste

Sverige fulgte samme eksempel og lod flygtningene

umuligt.

fortsætte deres rejse – uden asylbehandling.

For drengene var det også en stor skuffelse, at det

Efter en dramatisk sommer besluttede EU’s indenrigs-

ikke så ud til, at de kunne få deres forældre og lille-

og justitsministre i september 2015, at EU-landene

søster til Sverige. De sad fast i Tyrkiet sammen med

skulle lave en intern fordeling af 160.000 flygninge.

tre millioner andre syriske flygtninge. Og Sverige

Nogle lande i Central- og Østeuropa havde stemt

havde netop gjort det sværere at blive familiesam-

imod forslag, men havde tabt afstemningen. Flertallet

menført.

af EU-landene besluttede en omfordeling. Men nogle
lande nægtede at leve op til beslutningen.

Med 56 flygtninge pr 1000 indbyggere, så har Kramfors har modtaget fem gange flere flygtninge end

På møder i Bruxelles argumenterede Tyskland, Sve-

gennemsnittet i resten af Sverige.

rige og Danmark for, at alle lande skulle tage ansvar.

De mange flygtninge var et stort pres for kommunen.

det andet sine grænser. I marts 2016 indgik EU en

I løbet af efteråret 2015, hvor der ankommer 10.000

aftale med Tyrkiet om at stoppe bådtrafikken med

flygtninge til Sverige om ugen, blev alle ledige

flygtninge fra Tyrkiet til Grækenland og det stoppede

senge i kommunen fyldt og man diskuterede endda

den store strøm af flygtninge.

at sætte telt op til de senest ankomne. Kommunens

Der kommer dog stadig mange flygtninge til Europa

budget for 2015 endte med et stort underskud.

med båd fra Nordafrika til frem for alt til Italien.

Skoler og børnehaver blev overfyldte og lærerne fik
mindre tid til de svenske børn, da de skulle bruge tid
på mange nye børn som ikke kunne svensk.
Med mange mennesker på meget lidt plads blev der
jævnligt konflikter i asylcentret. Men det var ikke let
at tilkalde politiet. For i Kramfors har politiet åbent
på hverdag mellem 8 og 15 – og der er lukket ved
middagstid for frokostpause.
Gennem FN’s flygtningekonvention har EU’s medlemslande lovet at give asyl til mennesker som
flygter fra krig eller som er personligt forfulgte.
Ifølge EU’s egne regler, så skal en ansøgning om
asyl behandles i det første EU-land flygtningen
ankommer til.
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Men forgæves. Til slut lukkede det ene EU-land efter
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Rolle 1 – EU-formandskabet – Luxembourgsk minister

Rolle 2 – EU-kommissær for immigration og flygtninge

Byder velkommen til en vigtig, men svær diskussion. Det er en national beslutning om flygtninge får lov
til at blive. Samtidig anerkender alle lande FN-konventionen som siger, at den som flygter fra krig eller
forfølgelse har ret til at få asyl.

I september 2015 traf i ministre her beslutning om at fordele 160.000 af de flygtninge som var kommet til
Europa. Men efter 18 måneder, så er der kun 8.000 af disse flygtninge som har fået nyt hjem.
Nu må alle lande tage ansvar og respektere den beslutning I selv har truffet. Lige nu sidder disse mennesker fast i asylcentre i Italien og Grækenland og det er uværdigt.

Det seneste år har været kaotisk. Nu er EU nødt til at få styr på tingene.
Vi har længe været enige om, at det EU-land som en flygtning først ankommer til også er det land, hvor
flygtningen skal søge asyl. Men når en million mennesker på kort tid ankom til et af EU´s mindst velhavende
lande – Grækenland – så blev det system uholdbart.
Håber at alle er konstruktive, for hele verdens øjne er rettede mod EU for at se, om vi kan holde sammen i
denne svære situation.

Vi er nødt til at indse, at så længe Europa er fredeligt, stabilt og velstående, så vil mennesker flygte hertil
for at få et trygt liv. Det er vi nødt til at kunne håndtere.
Vores forslag er, at når et land har fået en urimelig stor mængde flygtninge (150 procent af det normale), så
skal de øvrige lande begynde at tage imod nogle af de flygtninge som er kommet til det land. Fordelingen
skal være retfærdig og afbalanceret – afhængig af landets størrelse og velstand.
Det land som nægter at tage imod de flygtninge som anvises, skal betale modtagerlandet 250.000 euro per
person.

Rolle 3 – Italiensk minister

Rolle 4 – Ungarsk minister

Alle har fået den opfattelse, at flygtningekrisen nu er stoppet, fordi Tyrkiet har stoppet trafikken mellem
Tyrkiet og Grækenland. Men nu kommer titusinder af flygtninge og migranter i stedet over Middelhavet til
Italien.

Al snak om solidaritet er bare naivt og dumt og fører kun til, at der kommer endnu flere flygtninge. Ungarn
sagde bestemt stop for udlændinge allerede da de første ankom – mens andre stod og sagde velkommen.
Ungarn er blevet kritiseret for vores pigtrådsmur langs grænsen og for at tilbageholde mennesker. Efterfølgende gjorde alle andre bare det samme som os og sagde stop.

Gennem tiden er der truffet mange beslutninger om, at Italien skal få hjælp fra resten af EU. Hjælp med at
håndtere flygtningene i Italien og hjælp med en omfordeling af flygtningene. Men meget få af de løfter er
blevet til virkelighed.
I stedet for den lovede hjælp, så forsøger lande i Nordeuropa i stedet at sende flygtninge som er kommet
derop tilbage til os i Italien – med henvisning til Dublin-direktivet.
Arbejdet med at redde migrater og flygtninge fra døden i Middelhavet er også overvejende overladt til os
i Italien. Vi har lige nu 70 forskellige operationer kørende. I oktober reddede vi 11.000 mennesker fra at
drukne – på bage en uge.

Europa er nødt til at forsvare sig selv og vores europæiske værdier overfor den store tilstrømning af fremmedelementer udefra.
Hvert land skal selv kunne bestemme, hvem man tager imod. Det bør EU ikke blande sig i.
Hvis I som ministre stemmer igennem, at vi skal tage imod terrorister og ekstremister, så tager Ungarn
sagen til EU-Domstolen

Rolle 5 – Tysk minister

Rolle 6 – Græsk minister

Der kan ikke sættes betingelser for pligten til at tage imod mennesker på flugt. Tyskland har som det største
EU-land taget imod flest og vi accepterer Kommissionens forslag som vil betyde, at vi også skal modtage
flest i fremtiden.

Når det gælder flygtninge, så er situationen i Grækenland katastrofal. Der ankommer ikke så mange
flygtninge længere. Men da EU lukkede grænserne, så var der cirka 50.000 flygtninge som opholdt sig i
Grækenland. De er stadig i landet.

Vi betragter ikke nyankomne som en udgift, men som en investering i fremtiden. Vores velfærd overlever
ikke, hvis der ikke kommer flere folk til arbejdsmarkedet.

Asylcentrene er utilstrækkelige og mange lever på gaden og spiser og sover ude. Politiet har ikke nogen
mulighed for at opretholde orden.

Men der er en grænse – selv for de tyske vælgere – og det er når andre EU-lande ikke er villige til også at
gøre en indsats. Vi har i Tyskland ikke noget problem med at løfte den største del af opgaven, men vi kan
ikke løfte hele opgaven alene. Så ville det tyske folk hurtig miste interessen for at være med i en europæisk
union.

Vi grækere er fattige og lider hårdt under den økonomiske krig. Vi vil ikke sende flygtningene tilbage til Tyrkiet som alle ved er et usikkert land for dem. Vi kræver i stedet, at hele EU lever op til de løfter som allerede
er afgivet og at vi deler på opgaven med fordele flygtningene.

Rolle 7 – Polsk minister

Rolle 8 – Dansk minister

Pæne ord har en pris. Det var jer i vesten som inviterede flygtningene herop. Nu vil I så, at vi skal tage dem.
Vi som i årtier har levet under kommunistisk styre, mens I opbyggede jeres velstand.

Der kommer for mange som ikke er flygtninge. Der kommer mange som er kriminelle, terrorister eller som
bare kommer for at tjene penge. Dette skader EU og har nu tvunget os til at genindføre grænsekontrol –
blandt andet ved Øresund. Det skader vores økonomi.

Polen er en nation som stort forsvarer sine nationale interesser. Vi er dybt troende katolikker og kan ikke
leve sammen med muslimer i et multikulturelt samfund af den slags, som mange af jer foreslår.

Det ville være bedre, hvis vi kunne stoppe strømmen af flygtninge allerede i Tyrkiet eller Libyen og så
dernede vælge, hvem der er rigtige flygtninge.

At kræve, at vi skal betale for at slippe for at tage imod flygtninge, er afpresning
I Danmark har vi allerede taget mange.

Rolle 9 - Svensk minister

Rolle 10 – Maltesisk minister

Asyl er en menneskeret og i Sverige betragter vi indvandring som noget som er en økonomisk gevinst på
længere sigt. Vi har åbnet vores døre og hjerter for mennesker i nød. Men på kort sigt, netop nu, så er der
kommet så mange, at vores system ikke kan håndtere flere.

Vores ø er en lille ø – halvvejs mellem Afrika og Europa. Kun en tiendedel så stor som den danske ø Sjælland. Selv hvis det kun er nogle hundrede flygtninge som ankommer hver måned, så er det enormt mange i
forhold til vores lille land.
På trods af dette, så er vi alligevel indstillet på at flygtningene skal fordeles mellem EU-landene – efter
landenes kapacitet.
Men frem for alt, så er det nødvendigt, at EU sætter alle kræfter ind på at stoppe den umenneskelige mennesksmuling fra Afrikas kyst. Der er behov for flere skibe – og om nødvendigt må militæret også indsættes.

Sverige har uden at klage betalt et højere kontingent til EU-kassen end andre lande. Visse lande herinde
(Ungarn) vil ikke engang tage flygtninge tilbage, selv om Ungarn var det første land flygtningene ankom til.
Vi har vist vores solidaritet. Nu er det jeres tur til at gøre det samme. Den som ikke vil tage imod flygtninge
bør heller ikke kunne få støtte fra EU-kassen

Rolle 11 – Finsk minister

Rolle 12 – Spansk minister

EU har regler som siger, at en asylansøgning skal behandles i det første land asylansøgeren ankommer
til. Selv om reglen er sådan, så oplever vi alligevel protester, når vi i Finland vil sende flygtninge tilbage til
andre EU-lande som flygtningene har passeret på deres vej til Finland.

I kunne alle lære noget af Spanien som i perioden fra 2005-2010 både modtog store mængder af flygtninge
og samtidig modtog store mængder af borgere fra Østeuropa som flyttede til Spanien. Der ankom fem
millioner mennesker i løbet af fem år.

De lande som har en ydre grænse at beskytte, skal gøre det. Vi sender gerne personale til andre EU-lande
som kan være en del af EU´s fælles grænsebevogtning.

De fleste fandt et arbejde og kom ind i det spanske samfund – uden at det førte til sociale problemer eller
udlændingefjendtlige politiske partier.
Og så lykkedes det Spanien at få stoppet bådtrafikken allerede når bådene forlod den afrikanske kyst,
hvilket var vigtigt for at vise, at det var meningsløst at forsøge at komme til Spanien på den måde. (Mange
af den var økonomiske migranter og derfor var det også rigtigt at afvise dem på den måde).

I øvrigt mener vi i Finland, at vi bør satse på, at FN håndterer flygtningene i flygtningelejre så tæt på flygtningenes oprindelsesland som muligt. Vi er villige til at hente flygtninge fra disse lejre, hvor de håndteres
af FN. På den måde giver vi flygtningene en sikker vej ind i Europa og så kan vi helt stoppe de kaotiske og
farlige rejseveje vi ser i dag.

Hvis I alle kunne droppe den negative holdning og i stedet agere aktivt og positivt og prøve at finde
løsninger, så kan vi løse det her.
Spanien støtter helhjertet Kommissionens forslag og mener, at vi som europæere bør agere i fællesskab i
denne sag.

Rolle 13 – Nederlandsk minister

Rolle 14 – Fransk minister

I efteråret 2015 lovede Holland at tage imod sin andel af de 160.000 flygtninge som skulle fordeles internt i
EU. Hollands andel var 9.000 og vi kan fortælle, at Holland er godt på vej til at have levet op til det løfte – i
modsætning til mange andre her i lokalet.

Selvfølgelig skal Europa agere i fællesskab for at håndtere en udfordring som påvirker os alle. Vi kan ikke
tillade, at der er noget land som nægter at bidrage til dette. Lande som ikke vil hjælpe kan ikke blive i EU.
Det her er ikke et nationalt problem og det kan ikke løses, hvis alle bare gør som de selv har lyst til.

Og så havde vi endda modtaget yderligere 30.000 flygtninge som af sig selv var kommet til Holland.
Tallet 9.000 flygtninge til Holland er efter vores opfattelse en fuldstændig retfærdig fordeling som bygger
på Kommissionens udregninger af landenes velstand og befolkningsstørrelse. Det bedste ville være, hvis
alle lande gennemfører det vi allerede har besluttet, inden vi begynder diskussioner om, hvordan vi skal
håndtere nye flygtninge i fremtiden.

I Frankrig håndterer vi hver dag tusindvis af flygtninge som egentlig hører til i Italien. Og ved vores kyst ved
den engelske kanal er der titusinder af flygtninge som opholder sig i Frankrig, mens de venter på at finde en
mulighed for at komme over til Storbritannien. Men Storbritannien nægter at tage imod nogle af dem.

I Holland er det ikke politisk muligt at begynde at modtage mange flere flygtninge. Hvis det sker, så vil
modstandere af flere flygtninge kræve, at der afholdes en folkeafstemning om emnet.
Kravet om solidaritet må ikke betyde, at vi i Holland skal tage imod endnu flere end dem vi allerede har
taget imod. Til gengæld er Holland parat til at betale et betydeligt beløb til at hjælpe med at udrydde årsagerne til, at folk flygter. Vi betaler en stor andel af EU´s Afrika-fond netop med det formål at starte initiativer i
Afrika som skal modvirke, at folk ønsker at flytte fra Afrika til Europa.

Rolle 15 – Britisk minister

Rolle 16 – Kroatisk minister

Vi noterer, at i har et problem med flygtninge og migranter på det europæiske kontinent, men beklager.
Det kan vi ikke hjælpe til med at løse. Vi har helt fra starten gjort det klart, at Storbritannien ikke ønsker at
deltage i EU´s fælles flygtningepolitik.

Kroatien er EU´s nyeste medlemsland (blev medlem juni 2013) og vi er et af de mindst velhavende lande i
EU. Vi havnede midt i krydsilden da flere hundrede tusinde flygtninge kom gående til fods gennem Balkan
sidste år. Det krævede store ressourcer af skaffe mad, tæpper og telte til de mange flygtninge.

Men Dublin-direktivet gælder også hos os og det betyder, at hvis der kommer flygtninge til Storbritannien
fra andre EU-lande, så bliver de sendt tilbage igen til der, hvor de kom fra.

Kroatien har fået kritik af Europa-Kommissionen for ikke at aflevere oplysninger om alle de flygtninge vi registrerede. Men hvis vi afleverer de oplysninger, så fører det jo bare til, at rigere lande som Tyskland, Sverige
og Danmark begynder at sende folk tilbage til Kroatien. Folk som jo ikke ønsker at være i Kroatien.

Selvfølgelig respekterer vi FN´s flygtningekonvention, men vi fortrækker at tage imod flygtninge fra FN´s
flygtningelejre i Afrika eller Mellemøsten. Vi tager imod et mindre antal. Til gengæld kan vi så give dem en
værdig modtagelse.

På trods af vores forholdsvis lave velstand, så er Kroatien i bund og grund et solidarisk land og vi accepterer
Europa-Kommissionens forslag om en fordeling af kvoter og er villige til at tage imod 1.600 flygtninge i løbet
af de næste to år.

Rolle 17 – Østrigsk minister

Rolle 18 – Litauisk minister

EU-Kommissionen foreslår, at vi alle skal være solidariske. Det har Østrig krævet længe, så det støtter vi
naturligvis.
2015 og 2016 har været hårde år, hvor hundrede tusinder af mennesker marcherede gennem Østrig. Med
90.000 asylansøgninger, så ligger Østrig i toppen af, hvilke EU-lande som har fået flest asylansøgninger.
Derfor måtte vi i 2016 vedtage et loft over, hvor mange asylansøgninger vi kan håndtere. Vi satte et loft på
37.500 – selv om Europa-Kommissionen mener, at dette ikke er i overensstemmelse med FN´s flygtningekonvention.

Litauen bliver ofte – uretfærdigt – slået i hartkorn med andre østeuropæiske lande, som nægter at tage
imod flygtninge. På trods af, at Litauen har de sammen kulturelle barrierer som visse andre lande fremhæver – og selv om Litauen virkelig ikke hører til blandt de mest velhavende EU-lande, så har vi i Litauen
faktisk taget imod så mange flygtninge som Europa-Kommissionen har foreslået. Vi har taget imod 1.100
personer.

Vi mener, at EU´s arbejde med afrikanske lande som får støtte fra EU for til gengæld at stoppe deres
indbyggere fra at søge mod Europa er naivt. Det placerer EU i en situation, hvor vi bliver afpressede. Lande
i Afrika kan jo bare sige, at nu åbner de for en strøm af flygtninge og migranter mod Europa, hvis ikke de får
mere økonomisk hjælp fra EU.

Problemet har været, at der i virkeligheden ikke er nogen flygtninge som ønsker at komme til Litauen. Ingen
er kommet til Litauen spontant. Faktisk er der nogle af de flygtninge som er kommet til Litauen, som har
forladt landet igen efter nogle måneder.
På trods af det, så er Litauen stadig parat til at vise solidaritet i forhold til det Europa-Kommissionen
foreslår.

Østrigs forslag er i stedet at indføre en økonomisk straf overfor de lande som økonomiske migranter
kommer fra. Straffen skal falde, hvis vi i Europa ikke kan sende afviste asylansøgere tilbage til der, hvor de
kom fra.

Rolle 19 – Slovakisk minister

Rolle 20 – Irsk minister

Det ser måske ikke ud af meget, at Slovakiet kun har godkendt 800 asylansøgninger ud af 58.000, men det
skyldes faktisk, at langt de fleste som har søgt asyl er muslimer og de passer efter vores opfattelse bedre i
andre europæiske lande end vores.

Irland er et af de lande som faktisk har modtaget de flygtninge som vi i 2015 besluttede at omfordele. Indrømmet – Irland får til gengæld sjældent nogle spontane asylansøgninger, da vi jo er en ø og det er svært
at komme hertil for at søge asyl.

På Balkan er etnisk tilhørsforhold vigtigt og i Slovakiet ved vi, at det kan føre til krig at blande mennesker. Vi
foreslår i stedet det, man kunne kalde for effektiv solidaritet. De lande som ikke vil tage imod flygtninge kan
i stedet bidrage med personale eller militær til håndtering af flygtninge og med en mindre finansiering.

Irland kan godt tage imod flere flygtninge. De fleste folk i Irland mener, at vi godt kan modtage flere af de
personer som flygter fra Syrien.
Irland er et land som har haft store fordele af medlemskabet af EU. Først med regional støtte som vi
modtog, da vi i firserne og halvfemserne var blandt EU´s mindst velhavende lande. I 2010 fik vi hjælp, da
vores banker havnede i krise. Men hjælpen fra EU har Irland formået at komme ud af den økonomiske krise.
Derfor er vi i Irland naturligvis parat til at være solidarisk og hjælpe med at få bragt flygtningesituationen
under kontrol.

Materiale
•

Avisartikler og YouTubeklip

•

Fakta og statistik om migration

http://bit.ly/2mv87rD (på svensk)

Flygtninge globalt - hvor mange og hvor?:

http://bit.ly/2n5l8oz

http://bit.ly/1YkKspr

(på svensk)

(på engelsk)

http://bit.ly/28IvIv4
(på engelsk)

•

Flygtninge i Europa - hvor mange og hvor?:
http://bbc.in/1N7F6YJ

•

Forslaget fra Europa-Kommissionen

(på engelsk)

http://bit.ly/2mWsUBQ
(på engelsk)

•

EU, aktuel statistik måned for måned:
http://bit.ly/2mdTVm3

•

Presse-Meddelelse - Europa-Kommissionens
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forslag til en reform af det fælles europæiske

•

De danske EU-forbehold (retsforbeholdet)

asylsystem

http://bit.ly/1MchMcj

http://bit.ly/2mWf0zD

http://bit.ly/2lNVPWO
http://bit.ly/2lvE8QM

•

Sådan lovgiver EU
http://bit.ly/2n5jGCC
http://bit.ly/2mWt7oC
Film, længde 4,10 min (??????)
(på dansk)

•

EU’s asylpolitik kort fortalt
http://bit.ly/2mLCE57

•

Mere information om EU’s asylpolitik
http://bit.ly/2lvKUG8
http://bit.ly/2mvktQC
(på engelsk)

•

Hvad har EU foretaget sig i forhold til
flygtningekrisen
http://bit.ly/2lvNWKs
(på engelsk)
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