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Förord
Regeringen har inom ramen för demokratisatsningen inför Europaparlamentsvalet
2004 uppdragit åt Myndigheten för skolutveckling att genomföra insatser för att öka
valdeltagandet bland unga förstagångsväljare samt att öka kunskapen och intresset
hos förstagångsväljare för hur man som ung EU-medborgare kan delta i och påverka
EU-politikens utformning.
Detta rollspel är en del av det utbildningsmaterial för gymnasiet och komvux som
Myndigheten för skolutveckling har tagit fram inom ramen denna satsning. Rollspelet
har framställts av Att Veta AB på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling.
Projektansvarig vid Myndigheten för skolutveckling har varit Angela Andersson.

Suss Forssman Thullberg
Avdelningschef

Angela Andersson
Projektledare

Det stora mötet (15-30 deltagare)
Preliminär tidsåtgång: 180 min

Kort beskrivning
I rollspelet delas elevgruppen in i fem delegationer från olika länder. Alla är
medlemmar i en union kallad Unionen. Länderna är Nylandet, Småstaten,
Stormakten, Sydlandet och Välfärdslandet. Alla får rollkort med information om sitt
lands prioriterade frågor. Varje land kommer man fram till tre reformförslag som ska
reformera Unionen. Regeringscheferna från varje land samlas till ett möte för att föra
fram respektive lands reformförslag. Övriga delegater samlas i nya grupperingar och
utifrån olika världslägen ska de enas om två reformförslag samt, om läget så kräver,
skapa ett helt nytt. Varje delegation presenterar resultatet. Rollspelet avslutas med
individuell och gemensam reflektion.

Mål att uppnå
Eleven skall ha kunskap om
• en union i förändring
• att gemensamt beslutsfattande kräver att man inte alltid kan räkna med att få sin
vilja igenom på varje punkt.
• att demokrati inte är ett entydigt ord
• aktuella EU-frågor

Material:
•
•
•
•
•
•

Arbetsgång
30 rollkort – fem länder med sex roller vardera
1 unionskort
1 reformförslagskort
5 världslägeskort – ett per land
1 kort för regeringschefsdelegationen

Kopiera eller skriv ut från pdf-fil:
•
•
•
•
•

rollkort – 1 ex av varje, totalt 30
1 unionskort – 5 ex
1 reformförslagskort – 30 ex
5 världslägeskort – 1 ex av varje
1 kort för regeringschefsdelegationen – 1 ex

Arbetsgång
1. Elevgruppen delas in i fem delegationer, som tänks komma från olika delar av
Unionen, (Stormakten, Småstaten, Sydlandet, Nylandet och Välfärdslandet) och får
rollkort samt ett Unionskort om Unionens beslutsformer.
2. De fem delegationerna samlas var för sig och ska komma fram till tre reformförslag
utifrån landets hjärtefrågor. Reformförslagen ska handla om att reformera Unionen,
dvs. de ska utgå från ungefär samma problemområden som förslagen från
EU:s framtidskonvent. Delegationerna får information om EU:s framtidskonvent
i skriften ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 – Europaparlamentet och
valet” av Ylva Nilsson, s. 9-11 och 38-46. Sekreteraren ser till att varje delegat har ett
exemplar av delegationens reformförslagskort.
3. Mötesledaren meddelar att det är tid för regeringscheferna att samlas i Det stora
mötet. Ordförandelandets regeringschef får regeringschefsdelegationskortet. Övriga
delegater stannar kvar i sitt lands delegation och mötesledaren informerar om att
sekreteraren, den som har en brevsymbol på sitt rollkort, har ett ”brev”
(världslägeskortet) att hämta med instruktioner för övriga delegater. Brevet
innehåller information om vart övriga delegater ska bege sig och om ”5
olika världslägen”. Tanken är att se om olika världslägen kommer att ge olika beslut
i Det stora mötet. Det blir alltså sex stora möten istället för ett.
4 a)”Brevrollen” (=sekreteraren) läser upp ”omorganisationsdelen” av informationen
på världslägeskortet. Delegaterna samlas nu, enligt de nummer som finns på
rollkorten, i nya delegationer.
4 b) Regeringscheferna samlas för sig och gör följande:
Varje deltagare för fram sina tre reformförslag och argumenterar för dessa
(sammanlagt femton förslag). Man beslutar om tre förslag (15 blir 3).
5. I de nya toppmötesdelegationerna informerar ”brevrollen” (=sekreteraren) om
resten av texten på världslägekortet. Ordförande i alla sex delegationerna (även
regeringschefsdelegationen) är den som kommer från ordförandelandet.
Ordförande har utslagsröst. Gruppen med regeringschefer får inget världslägekort
utan ett regeringschefsdelegationskort.
6. Varje toppmötesdelegations ordförande redovisar vad man kommit fram till och på
vilka grunder det skedde, dvs utifrån vilka förutsättningar.
7. Slutdiskussion: Beroende på klass ges förslag på olika former (gruppvisa eller
lärarledd).
Steg 1: Varje elev skriver ned sina reflektioner kring några av de frågor som anknyter
till målen med rollspelet.
Steg 2: Eleverna delger sin reflektion muntligt i en mindre grupp eller diskussion i
helklass.
Steg 3 (valfritt): Eleverna renskriver och utvecklar sina reflektioner för individuell
inlämning till läraren.

Frågor för individuell reflektion och diskussion:
1) Vilka olika typer av majoritetsbeslut finns det? Vad är det för skillnad på en positiv
majoritet och en blockerande minoritet?
2) Kan demokratin leva utan debatt, kompromisser och val?
3) Kan demokratin komma fram till beslut genom allianser mellan olika
intressegrupper?
4) Är det ett problem för den demokratiska utvecklingen att länder bildar allianser?
5) Måste enskilt land räkna med att inte alltid få sin vilja igenom på varje punkt vid
gemensamt beslutsfattande. Är det något ett enskilt land ska acceptera?
6) Demokrati är inte ett entydigt ord. Vilka demokratiska varianter upplevde du genom
rollspelet?
7) Är det bra att länderna i vissa frågor har vetorätt? I så fall varför?
8) Om EU inför enkel majoritet för alla frågor på toppmöten och tar bort vetorätten för
länderna, hur kommer vi då att uppleva demokratin i EU?

Roll 1: Stormakten
Invånarantal (miljoner): 60
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer
BNP per capita (omräknat till Euro): 30000

Det är ni som leder Stormakten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är regeringschef i Stormakten, och det är du som driver gruppens diskussion. Det är
din uppgift att se till att alla får tala, och att diskussionen är håller sig till ämnet. Du har
även så kallad utslagsröst.

Hjärtefrågor för Stormakten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill ge mer makt åt folkrika länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsråd
3) Målet är att få ett gemensamt försvar för unionen
4) Du vill se stora tekniska projekt på unionsnivå
5) Du har en positiv inställning till mångkulturellt samhälle
6) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Stormakten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om mindre makt för de stora länderna, ett splittrat försvar och
segregation mellan länderna.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt rättvis och vill att alla ska få komma till tals

Roll 2: Stormakten
Invånarantal (miljoner): 60
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer
BNP per capita (omräknat till Euro): 30000

Det är ni som leder Stormakten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Stormakten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill ge mer makt åt folkrika länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsråd
3) Målet är att få ett gemensamt försvar för unionen
4) Du vill se stora tekniska projekt på unionsnivå
5) Du har en positiv inställning till mångkulturellt samhälle
6) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Stormakten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om mindre makt för de stora länderna, ett splittrat försvar och
segregation mellan länderna.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
1.Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt positiv, och ser möjligheter överallt

Roll 3: Stormakten
Invånarantal (miljoner): 60
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer
BNP per capita (omräknat till Euro): 30000

Det är ni som leder Stormakten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Stormakten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill ge mer makt åt folkrika länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsråd
3) Målet är att få ett gemensamt försvar för unionen
4) Du vill se stora tekniska projekt på unionsnivå
5) Du har en positiv inställning till mångkulturellt samhälle
6) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Stormakten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om mindre makt för de stora länderna, ett splittrat försvar och
segregation mellan länderna.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt negativ och ser problem i det mesta

Roll 4: Stormakten
Invånarantal (miljoner): 60
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer
BNP per capita (omräknat till Euro): 30000

Det är ni som leder Stormakten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Stormakten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill ge mer makt åt folkrika länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsråd
3) Målet är att få ett gemensamt försvar för unionen
4) Du vill se stora tekniska projekt på unionsnivå
5) Du har en positiv inställning till mångkulturellt samhälle
6) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Stormakten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om mindre makt för de stora länderna, ett splittrat försvar och
segregation mellan länderna.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt noggrann och vill att alla beslut diskuteras grundligt

Roll 5: Stormakten
Invånarantal (miljoner): 60
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer
BNP per capita (omräknat till Euro): 30000

Det är ni som leder Stormakten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Stormakten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill ge mer makt åt folkrika länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsråd
3) Målet är att få ett gemensamt försvar för unionen
4) Du vill se stora tekniska projekt på unionsnivå
5) Du har en positiv inställning till mångkulturellt samhälle
6) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Stormakten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om mindre makt för de stora länderna, ett splittrat försvar och
segregation mellan länderna.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt otålig och vill att alla beslut tas snabbt

Roll 6: Stormakten
Invånarantal (miljoner): 60
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer
BNP per capita (omräknat till Euro): 30000

Det är ni som leder Stormakten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även
föra fram dina åsikter och att driva de frågor som din roll anser vara viktiga. När er
grupp kommit fram till vilka förslag som ska läggas fram är det du som ska skriva ned
förslagen på separata kort.

Hjärtefrågor för Stormakten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill ge mer makt åt folkrika länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsråd
3) Målet är att få ett gemensamt försvar för unionen
4) Du vill se stora tekniska projekt på unionsnivå
5) Du har en positiv inställning till mångkulturellt samhälle
6) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Stormakten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om mindre makt för de stora länderna, ett splittrat försvar och
segregation mellan länderna.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt osäker på vad du egentligen tycker, och ändrar dig ofta

Roll 1: Småstaten
Invånarantal (miljoner): 10
Ekonomins huvudinriktning: Service och finansiella tjänster
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 35000

Det är ni som leder Småstaten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är regeringschef, och det är du som driver gruppens diskussion. Det är din uppgift
att se till att alla får tala, och att diskussionen är håller sig till ämnet. Du har även så
kallad utslagsröst.

Hjärtefrågor för Småstaten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med stärkt unionsparlament
3) Det måste ske en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett gemensamt försvar utan endast en gemensam
krishanteringsstyrka för humanitära insatser
5) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
6) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Småstaten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om maktkoncentration hos stora länder och riskerna med ett
gemensam försvar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt osäker på vad du egentligen tycker, och ändrar dig ofta

Roll 2: Småstaten
Invånarantal (miljoner): 10
Ekonomins huvudinriktning: Service och finansiella tjänster
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 35000

Det är ni som leder Småstaten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Småstaten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med stärkt unionsparlament
3) Det måste ske en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett gemensamt försvar utan endast en gemensam
krishanteringsstyrka för humanitära insatser
5) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
6) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Småstaten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om maktkoncentration hos stora länder och riskerna med ett
gemensam försvar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt rättvis och vill att alla ska få komma till tals

Roll 3: Småstaten
Invånarantal (miljoner): 10
Ekonomins huvudinriktning: Service och finansiella tjänster
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 35000

Det är ni som leder Småstaten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även
föra fram dina åsikter och att driva de frågor som din roll anser vara viktiga. När er
grupp kommit fram till vilka förslag som ska läggas fram är det du som ska skriva ned
förslagen på separata kort. Försök att få ned reformförslagen i max fem meningar per
förslag.

Hjärtefrågor för Småstaten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med stärkt unionsparlament
3) Det måste ske en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett gemensamt försvar utan endast en gemensam
krishanteringsstyrka för humanitära insatser
5) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
6) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Småstaten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om maktkoncentration hos stora länder och riskerna med ett
gemensam försvar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt positiv, och ser möjligheter överallt

Roll 4: Småstaten
Invånarantal (miljoner): 10
Ekonomins huvudinriktning: Service och finansiella tjänster
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 35000

Det är ni som leder Småstaten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Småstaten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med stärkt unionsparlament
3) Det måste ske en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett gemensamt försvar utan endast en gemensam
krishanteringsstyrka för humanitära insatser
5) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
6) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Småstaten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om maktkoncentration hos stora länder och riskerna med ett
gemensam försvar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt negativ och ser problem i det mesta

Roll 5: Småstaten
Invånarantal (miljoner): 10
Ekonomins huvudinriktning: Service och finansiella tjänster
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 35000

Det är ni som leder Småstaten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Småstaten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med stärkt unionsparlament
3) Det måste ske en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett gemensamt försvar utan endast en gemensam
krishanteringsstyrka för humanitära insatser
5) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
6) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Småstaten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om maktkoncentration hos stora länder och riskerna med ett
gemensam försvar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt noggrann och vill att alla beslut diskuteras grundligt

Roll 6: Småstaten
Invånarantal (miljoner): 10
Ekonomins huvudinriktning: Service och finansiella tjänster
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 35000

Det är ni som leder Småstaten. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Småstaten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med stärkt unionsparlament
3) Det måste ske en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett gemensamt försvar utan endast en gemensam
krishanteringsstyrka för humanitära insatser
5) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
6) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Småstaten inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om maktkoncentration hos stora länder och riskerna med ett
gemensam försvar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt otålig och vill att alla beslut tas snabbt

Roll 1: Sydlandet
Invånarantal (miljoner): 40
Ekonomins huvudinriktning: Turism, jordbruk och
konsumtionsvaruindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 15000
Det är ni som leder Sydlandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är regeringschef i Sydlandet, och det är du som driver gruppens diskussion. Det är
din uppgift att se till att alla får tala, och att diskussionen är håller sig till ämnet. Du har
även så kallad utslagsröst.

Hjärtefrågor för Sydlandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
2) Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
3) Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
4) Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
5) Du är positiv till EU:s jordbrukspolicy
6) Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Sydlandet inte får igenom sina reformförslag. Utan
jordbruket stannar landet och vem ska då förse folket med mat? Och vad händer om
militären får för mycket makt?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt negativ och ser problem i det mesta

Roll 2: Sydlandet
Invånarantal (miljoner): 40
Ekonomins huvudinriktning: Turism, jordbruk och
konsumtionsvaruindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 15000
Det är ni som leder Sydlandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Sydlandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
2) Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
3) Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
4) Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
5) Du är positiv till EU:s jordbrukspolicy
6) Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Sydlandet inte får igenom sina reformförslag. Utan
jordbruket stannar landet och vem ska då förse oss med mat? Och utan kontroll ökar
riskerna för rovdrift på naturen.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt noggrann och vill att alla beslut diskuteras grundligt

Roll 3: Sydlandet
Invånarantal (miljoner): 40
Ekonomins huvudinriktning: Turism, jordbruk och
konsumtionsvaruindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 15000
Det är ni som leder Sydlandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Sydlandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
2) Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
3) Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
4) Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
5) Du är positiv till EU:s jordbrukspolicy
6) Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Sydlandet inte får igenom sina reformförslag. Utan
jordbruket stannar landet och vem ska då förse folket med mat? Och vad händer om
militären får för mycket makt?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt otålig och vill att alla beslut tas snabbt

Roll 4: Sydlandet
Invånarantal (miljoner): 40
Ekonomins huvudinriktning: Turism, jordbruk och
konsumtionsvaruindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 15000
Det är ni som leder Sydlandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även
föra fram dina åsikter och att driva de frågor som din roll anser vara viktiga. När er
grupp kommit fram till vilka förslag som ska läggas fram är det du som ska skriva ned
förslagen på separata kort.

Hjärtefrågor för Sydlandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
2) Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
3) Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
4) Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
5) Du är positiv till EU:s jordbrukspolicy
6) Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Sydlandet inte får igenom sina reformförslag. Utan
jordbruket stannar landet och vem ska då förse folket med mat? Och vad händer om
militären får för mycket makt?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt osäker på vad du egentligen tycker, och ändrar dig ofta

Roll 5: Sydlandet
Invånarantal (miljoner): 40
Ekonomins huvudinriktning: Turism, jordbruk och
konsumtionsvaruindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 15000
Det är ni som leder Sydlandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Sydlandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
2) Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
3) Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
4) Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
5) Du är positiv till EU:s jordbrukspolicy
6) Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Sydlandet inte får igenom sina reformförslag. Utan
jordbruket stannar landet och vem ska då förse folket med mat? Och vad händer om
militären får för mycket makt?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt rättvis och vill att alla ska få komma till tals

Roll 6: Sydlandet
Invånarantal (miljoner): 40
Ekonomins huvudinriktning: Turism, jordbruk och
konsumtionsvaruindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen romerskkatolska kyrkan
BNP per capita (omräknat till Euro): 15000
Det är ni som leder Sydlandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Stormaktens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan
tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som
Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Sydlandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
2) Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
3) Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
4) Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
5) Du är positiv till EU:s jordbrukspolicy
6) Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Sydlandet inte får igenom sina reformförslag. Utan
jordbruket stannar landet och vem ska då förse oss med mat? Och utan kontroll ökar
riskerna för rovdrift på naturen.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt positiv, och ser möjligheter överallt

Roll 1: Nylandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Jordbruk och gruvindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen ortodox
kyrkoform (Varje ortodox kyrka är nationell)
BNP per capita (omräknat till Euro): 10000

Det är ni som bor i Nylandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är regeringschef, och det är du som driver gruppens diskussion. Det är din uppgift
att se till att alla får tala, och att diskussionen håller sig till ämnet. Du har även så kallad
utslagsröst.

Hjärtefrågor för Nylandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verka för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du är positiv till ett starkt gemensamt försvar
5) Du vill ge stora subventioner åt jordbruket
6) Du är negativ till allt som kan uppfattas som handelshinder
7) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Nylandet inte får igenom sina reformförslag. Vad kan
hända utan ett starkt försvar, och hur ska jordbruket överleva?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt noggrann och vill att alla beslut diskuteras grundligt

Roll 2: Nylandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Jordbruk och gruvindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen ortodox
kyrkoform (Varje ortodox kyrka är nationell)
BNP per capita (omräknat till Euro): 10000

Det är ni som bor i Nylandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Nylandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verka för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du är positiv till ett starkt gemensamt försvar
5) Du vill ge stora subventioner åt jordbruket
6) Du är negativ till allt som kan uppfattas som handelshinder
7) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Nylandet inte får igenom sina reformförslag. Vad kan
hända utan ett starkt försvar, och hur ska jordbruket överleva?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt otålig och vill att alla beslut tas snabbt

Roll 3: Nylandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Jordbruk och gruvindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen ortodox
kyrkoform (Varje ortodox kyrka är nationell)
BNP per capita (omräknat till Euro): 10000

Det är ni som bor i Nylandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Nylandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verka för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du är positiv till ett starkt gemensamt försvar
5) Du vill ge stora subventioner åt jordbruket
6) Du är negativ till allt som kan uppfattas som handelshinder
7) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Nylandet inte får igenom sina reformförslag. Vad kan
hända utan ett starkt försvar, och hur ska jordbruket överleva?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt osäker på vad du egentligen tycker, och ändrar dig ofta

Roll 4: Nylandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Jordbruk och gruvindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen ortodox
kyrkoform (Varje ortodox kyrka är nationell)
BNP per capita (omräknat till Euro): 10000

Det är ni som bor i Nylandet, landets ryggrad och fundament. Ni ska nu ta fram tre
förslag som driver vidare stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större
sammanhang som Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Nylandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verka för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du är positiv till ett starkt gemensamt försvar
5) Du vill ge stora subventioner åt jordbruket
6) Du är negativ till allt som kan uppfattas som handelshinder
7) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Nylandet inte får igenom sina reformförslag. Vad kan
hända utan ett starkt försvar, och hur ska jordbruket överleva?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt rättvis och vill att alla ska få komma till tals

Roll 5: Nylandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Jordbruk och gruvindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen ortodox
kyrkoform (Varje ortodox kyrka är nationell)
BNP per capita (omräknat till Euro): 10000

Det är ni som bor i Nylandet, landets ryggrad och fundament. Ni ska nu ta fram tre
förslag som driver vidare stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större
sammanhang som Unionen. (Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även
föra fram dina åsikter och att driva de frågor som din roll anser vara viktiga. När er
grupp kommit fram till vilka förslag som ska läggas fram är det du som ska skriva ned
förslagen på separata kort.

Hjärtefrågor för Nylandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verka för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du är positiv till ett starkt gemensamt försvar
5) Du vill ge stora subventioner åt jordbruket
6) Du är negativ till allt som kan uppfattas som handelshinder
7) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Nylandet inte får igenom sina reformförslag. Vad kan
hända utan ett starkt försvar, och hur ska jordbruket överleva?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt positiv, och ser möjligheter överallt

Roll 6: Nylandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Jordbruk och gruvindustri
Dominerande religion: Kristen, huvudsakligen ortodox
kyrkoform (Varje ortodox kyrka är nationell)
BNP per capita (omräknat till Euro): 10000

Det är ni som bor i Nylandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare stadens
och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen. (Ditt
land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Nylandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Du vill se liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Det är viktigt med ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verka för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du är positiv till ett starkt gemensamt försvar
5) Du vill ge stora subventioner åt jordbruket
6) Du är negativ till allt som kan uppfattas som handelshinder
7) Du är positiv till unionen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Nylandet inte får igenom sina reformförslag. Vad kan
hända utan ett starkt försvar, och hur ska jordbruket överleva?

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt negativ och ser problem i det mesta

Roll 1: Välfärdslandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen (huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer)
BNP per capita (omräknat till Euro): 25000
Det är ni som bor i Välfärdslandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas
vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen.
(Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är regeringschef, och det är du som driver gruppens diskussion. Det är din uppgift
att se till att alla får tala, och att diskussionen håller sig till ämnet. Du har även så kallad
utslagsröst.

Hjärtefrågor för Välfärdslandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Du vill se ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verkar för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett ett gemensamt försvar
5) Du vill inte ge subventioner åt jordbruket
6) Du vill se en utökad gemensam sociallagstiftning
7) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
8) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Välfärdslandet inte får igenom sina reformförslag. Vi
riskerar att bli en militär supermakt, och då kan vi tvingas in i krig vi inte har med att
göra. Och alla pengar som går till subventioner skulle kunna användas till annat!

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt otålig och vill att alla beslut tas snabbt

Roll 2: Välfärdslandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen (huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer)
BNP per capita (omräknat till Euro): 25000
Det är ni som bor i Välfärdslandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas
vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen.
(Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även
föra fram dina åsikter och att driva de frågor som din roll anser vara viktiga. När er
grupp kommit fram till vilka förslag som ska läggas fram är det du som ska skriva ned
förslagen på separata kort.

Hjärtefrågor för Välfärdslandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Du vill se ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verkar för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett ett gemensamt försvar
5) Du vill inte ge subventioner åt jordbruket
6) Du vill se en utökad gemensam sociallagstiftning
7) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
8) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Välfärdslandet inte får igenom sina reformförslag. Vi
riskerar att bli en militär supermakt, och då kan vi tvingas in i krig vi inte har med att
göra. Och alla pengar som går till subventioner skulle kunna användas till annat!

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt osäker på vad du egentligen tycker, och ändrar dig ofta

Roll 3: Välfärdslandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen (huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer)
BNP per capita (omräknat till Euro): 25000
Det är ni som bor i Välfärdslandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas
vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen.
(Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Välfärdslandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Du vill se ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verkar för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett ett gemensamt försvar
5) Du vill inte ge subventioner åt jordbruket
6) Du vill se en utökad gemensam sociallagstiftning
7) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
8) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Välfärdslandet inte får igenom sina reformförslag. Vi
riskerar att bli en militär supermakt, och då kan vi tvingas in i krig vi inte har med att
göra. Och alla pengar som går till subventioner skulle kunna användas till annat!

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt rättvis och vill att alla ska få komma till tals

Roll 4: Välfärdslandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen (huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer)
BNP per capita (omräknat till Euro): 25000
Det är ni som bor i Välfärdslandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas
vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen.
(Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Välfärdslandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Du vill se ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verkar för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett ett gemensamt försvar
5) Du vill inte ge subventioner åt jordbruket
6) Du vill se en utökad gemensam sociallagstiftning
7) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
8) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Välfärdslandet inte får igenom sina reformförslag. Vi
riskerar att bli en militär supermakt, och då kan vi tvingas in i krig vi inte har med att
göra. Och alla pengar som går till subventioner skulle kunna användas till annat!

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt positiv, och ser möjligheter överallt

Roll 5: Välfärdslandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen (huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer)
BNP per capita (omräknat till Euro): 25000
Det är ni som bor i Välfärdslandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas
vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen.
(Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Välfärdslandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Du vill se ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verkar för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett ett gemensamt försvar
5) Du vill inte ge subventioner åt jordbruket
6) Du vill se en utökad gemensam sociallagstiftning
7) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
8) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Välfärdslandet inte får igenom sina reformförslag. Vi
riskerar att bli en militär supermakt, och då kan vi tvingas in i krig vi inte har med att
göra. Och alla pengar som går till subventioner skulle kunna användas till annat!

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt negativ och ser problem i det mesta

Roll 6: Välfärdslandet
Invånarantal (miljoner): 20
Ekonomins huvudinriktning: Högteknologisk industri
Dominerande religion: Kristen (huvudsakligen
protestantiska kyrkoformer)
BNP per capita (omräknat till Euro): 25000
Det är ni som bor i Välfärdslandet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
stadens och landets utveckling. Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas
vara särskilt viktiga att föra fram för din region i ett större sammanhang som Unionen.
(Ditt land är ett av många medlemsländer i Unionen.)
Du är delegat och din uppgift är att föra fram dina åsikter och att driva de frågor som
din roll anser vara viktiga.

Hjärtefrågor för Välfärdslandet
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1) Det är viktigt med liten skillnad i makt mellan små och stora länder
2) Du vill se ett stärkt unionsparlament
3) Vi måste verkar för en förstärkning av små länders makt i ministerrådet
4) Du vill inte ha ett ett gemensamt försvar
5) Du vill inte ge subventioner åt jordbruket
6) Du vill se en utökad gemensam sociallagstiftning
7) Du har en positiv inställning till ett mångkulturellt samhälle
8) Du är negativ till att ha en unionspresident

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Välfärdslandet inte får igenom sina reformförslag. Vi
riskerar att bli en militär supermakt, och då kan vi tvingas in i krig vi inte har med att
göra. Och alla pengar som går till subventioner skulle kunna användas till annat!

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag på reformer för unionen som ni vill
lägga fram på Det stora mötet. Använd reformförslagskortet!
Informationsmaterial: ”Hur ska EU fungera i framtiden” och ”EU 2004 –
Europaparlamentet och valet” av Ylva Nilsson (s 9-11 och 38-46).

Frivillig regel: Du är väldigt noggrann och vill att alla beslut diskuteras grundligt

Unionen – Beslutsformer
Unionens toppmöte
Fyra gånger per år träffas regeringscheferna för de fem länderna och drar upp riktlinjer
för hur unionen skall utvecklas i framtiden. Ordförandeskapet roterar mellan länderna
genom att ordförandelandet byts ut varje halvår. Alla regeringschefer måste vara
överens om alla förändringar annars går de inte igenom.

Unionsrådet
Här träffas de olika ländernas ministrar för att fatta beslut i olika sakfrågor och stifta
lagar på olika sakområden. Det hela är organiserat så att om det t.ex. ska beslutas
i en skattefråga är det de respektive lands finansministrar som träffas, är det en
utrikespolitisk fråga träffas de olika utrikesministrarna. När beslut skall fattas kräver
vissa frågor (utrikes-, skatte-, social- och försvarspolitik) att besluten tas med s.k.
kvalificerad majoritet, d.v.s. att minst 2/3 av rösterna stödjer ett visst förslag. Övriga
frågor tas med enkel majoritet, d.v.s. att minst ½ av rösterna stödjer ett visst förslag.
Dock, vilket är viktigt, för att kompensera för de olika befolkningsmängderna i unionens
medlemsländer har varje lands minister ett antal röster till sitt förfogande för att i viss
mån – men inte fullt ut – kompensera för detta:
Stormakten: 12 röster
Nylandet: 5 röster

Småstaten: 3 röster
Välfärdslandet: 5 röster

Sydlandet: 9 röster

Unionskommissionen:
Detta organ tar fram olika besluts- och lagförslag som sedan unionsparlamentet och
unionsrådet har att ta ställning till. Det finns tre kommissionärer från varje land. De har
utsetts av regeringarna i respektive land. Kommissionärerna har olika fackområden att
ansvara för och måste hela tiden arbeta enbart för unionens bästa.

Unionsparlamentet
Detta organ består av 110 direktvalda representanter från de olika länderna. Antalet
representanter från de olika länderna är, i viss mån, kompenserat för de respektive
ländernas befolkningsmängder, se nedan. Unionsparlamentet kan vara med och
påverka unionsrådets beslut på alla de områden där unionsrådet fattar sina beslut med
enkel majoritet, dvs beslutet fattas då mer än hälften av delegaterna stöder förslaget..
Tycker inte unionsparlamentet om ett sådant förslag kan de rösta ner förslaget förutsatt
att 2/3 av unionsparlamentet är för att rösta ner förslaget.
Stormakten: 42 delegater
Nylandet: 15 delegater

Småstaten: 12 delegater
Sydlandet: 26 delegater
Välfärdslandet: 15 delegater

Ordförandeskapet
Ordförandeskapet cirkulerar mellan länderna. Ett land är ordförandeland i sex
månader.
2002-07-01
2003-01-01
2003-07-01
2004-01-01
2004-07-01

Välfärdslandet
Stormakten
Småstaten
Sydlandet
Nylandet

Reformförslag - så här gör ni
En reform är en förändring som genomförs i samhället. T.ex. om skatterna sänks i
Sverige är detta ett resultat av en skattereform. I demokratier skrivs alla reformer först
som förslag som man sedan röstar om. Därför är det viktigt att en reform är tydlig så
att andra kan förstå vad man vill göra.
Ni ska skriva tre reformförslag. Fundera över vilka förändringsförslag i Unionen som
skulle vara intressanta. Ta hjälp av dina hjärtefrågor, och rangordna dem 1-3. Jämför
era respektive rangordningar i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre av
hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
Skriv gemensamt ned tre reformförslag, som du och övriga delegater tillsammans
tycker är särskilt viktiga för ert geografiska område – tänk på att förslaget ska kunna
användas i hela Unionen och behöver därför vidgas från ert perspektiv till ett stort.
Skriv förslagen så att max fem meningar beskriver vad ni vill göra. Kom ihåg att alla
delegater ska skriva ner de tre förslagen.

Reformförslag 1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Reformförslag 2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Reformförslag 3
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kortet lämnas till det rollkort som har en 2:a och en brevsymbol

Världsläget - så här gör ni!
Delegation: Alla som har nummer 2 på sitt rollkort

1. Omorganisation
Nu ska regeringscheferna samlas i en egen grupp. Ni som är delegater ska bilda nya
grupper, där ni ska diskutera viktiga händelser i världen och se om dessa kommer att
påverka er när ni ska besluta om reformer för Unionen.
Alla som har samma rollkortsnummer samlas i en grupp. Ordförandeskapet följer det
rullande schemat på Unionskortet. Brevrollen fortsätter sitt uppdrag som sekreterare.

2. Det aktuella världsläget
När de nya delegationerna samlats läser sekreteraren upp det aktuella världsläget:

En diktator har tagit makten i ett grannland till unionen. Han satsar mycket pengar på
att rusta upp militären, och för en hård utrikespoltik. Bland annat gör han en stor sak
av att vissa invånare i unionen som härstammar från diktatorns land enligt uppgift
behandlas illa. Han håller långa och aggressiva tal för folket och antyder att han
kommer att vara tvungen att vidta åtgärder för att skydda sitt folk, var de än befinner
sig.

3. Besluta om reformer
Varje delegat har med sig tre reformer från sin grupp, men på grund av världsläget ska
ni tänka om och välja ut endast två av de femton som ligger som förslag. Dessutom
ska ni skapa ett helt nytt reformförslag (definierat som ”krisläget kräver”).
Om ett sådant behov inte finns väljer ni alla tre reformförslagen från de femton
ursprungsförslagen.

Gruppen gör så här:
1. Gör en presentationslista som visar i vilken ordning delegaterna presenterar sina
reformförslag.
2. Gå igenom era 15 förslag för att se om de kanske kan minska i antal. (Ni har kanske
valt att skriva liknande reformförslag.)
3. Presentera era individuella förslag.
4. Rösta (med enkel majoritet) på de reformförslag som ska antas. När ni röstar har
varje delegat tre röster (totalt 6 poäng) att lägga på olika reformförslag, 3 poäng på
det mest angelägna förslaget, 2 poäng på förslag två och 1 på förslag tre.
5. Om ni endast ska rösta fram två förslag har varje delegat 2 röster (totalt 3 poäng)
– 2 poäng på det mest angelägna och ett poäng på förslag 2.
Ordförande i delegationen räknar rösterna och meddelar vilka reformer som antagits.
Gruppens sekreterare skriver ner dessa.

Kortet lämnas till det rollkort som har en 3:a och en brevsymbol

Världsläget - så här gör ni!
Delegation: Alla som har nummer 3 på sitt rollkort

1. Omorganisation
Nu ska regeringscheferna samlas i en egen grupp. Ni som är delegater ska bilda nya
grupper, där ni ska diskutera viktiga händelser i världen och se om dessa kommer att
påverka er när ni ska besluta om reformer för Unionen.
Alla som har samma rollkortsnummer samlas i en grupp. Ordförandeskapet följer det
rullande schemat på Unionskortet. Brevrollen fortsätter sitt uppdrag som sekreterare.

2. Det aktuella världsläget
När de nya delegationerna samlats läser sekreteraren upp det aktuella världsläget:

Det är högkonjunktur i världen och det ekonomiska läget blir bara bättre och bättre.
Handeln utvecklas kraftigt och speciellt inom en mängd teknikområden. Bedömare
inom näringsliv och utbildning menar att teknisk kompetens kommer att bli oerhört
viktig i framtiden.

3. Besluta om reformer
Varje delegat har med sig tre reformer från sin grupp, men på grund av världsläget ska
ni tänka om och välja ut endast två av de femton som ligger som förslag. Dessutom
ska ni skapa ett helt nytt reformförslag (definierat som ”krisläget kräver”).
Om ett sådant behov inte finns väljer ni alla tre reformförslagen från de femton
ursprungsförslagen.

Gruppen gör så här:
1. Gör en presentationslista som visar i vilken ordning delegaterna presenterar sina
reformförslag.
2. Gå igenom era 15 förslag för att se om de kanske kan minska i antal. (Ni har kanske
valt att skriva liknande reformförslag.)
3. Presentera era individuella förslag.
4. Rösta (med enkel majoritet) på de reformförslag som ska antas. När ni röstar har
varje delegat tre röster (totalt 6 poäng) att lägga på olika reformförslag, 3 poäng på
det mest angelägna förslaget, 2 poäng på förslag två och 1 på förslag tre.
5. Om ni endast ska rösta fram två förslag har varje delegat 2 röster (totalt 3 poäng)
– 2 poäng på det mest angelägna och ett poäng på förslag 2.
Ordförande i delegationen räknar rösterna och meddelar vilka reformer som antagits.
Gruppens sekreterare skriver ner dessa.

Kortet lämnas till det rollkort som har en 4:a och en brevsymbol

Världsläget - så här gör ni!
Delegation: Alla som har nummer 4 på sitt rollkort

1. Omorganisation
Nu ska regeringscheferna samlas i en egen grupp. Ni som är delegater ska bilda nya
grupper, där ni ska diskutera viktiga händelser i världen och se om dessa kommer att
påverka er när ni ska besluta om reformer för Unionen.
Alla som har samma rollkortsnummer samlas i en grupp. Ordförandeskapet följer det
rullande schemat på Unionskortet. Brevrollen fortsätter sitt uppdrag som sekreterare.

2. Det aktuella världsläget
När de nya delegationerna samlats läser sekreteraren upp det aktuella världsläget:

Ett långvarigt inbördeskrig i ett närliggande land leder till att stora flyktingströmmar
korsar gränsen in i unionen. Samtidigt trappas stridigheterna upp och rykten om
folkmord och krigsförbrytelser börjar dyka upp i media. FN är lamslaget av interna
konflikter.

3. Besluta om reformer
Varje delegat har med sig tre reformer från sin grupp, men på grund av världsläget ska
ni tänka om och välja ut endast två av de femton som ligger som förslag. Dessutom
ska ni skapa ett helt nytt reformförslag (definierat som ”krisläget kräver”).
Om ett sådant behov inte finns väljer ni alla tre reformförslagen från de femton
ursprungsförslagen.

Gruppen gör så här:
1. Gör en presentationslista som visar i vilken ordning delegaterna presenterar sina
reformförslag.
2. Gå igenom era 15 förslag för att se om de kanske kan minska i antal. (Ni har kanske
valt att skriva liknande reformförslag.)
3. Presentera era individuella förslag.
4. Rösta (med enkel majoritet) på de reformförslag som ska antas. När ni röstar har
varje delegat tre röster (totalt 6 poäng) att lägga på olika reformförslag, 3 poäng på
det mest angelägna förslaget, 2 poäng på förslag två och 1 på förslag tre.
5. Om ni endast ska rösta fram två förslag har varje delegat 2 röster (totalt 3 poäng)
– 2 poäng på det mest angelägna och ett poäng på förslag 2.
Ordförande i delegationen räknar rösterna och meddelar vilka reformer som antagits.
Gruppens sekreterare skriver ner dessa.

Kortet lämnas till det rollkort som har en 5:a och en brevsymbol

Världsläget - så här gör ni!
Delegation: Alla som har nummer 5 på sitt rollkort

1. Omorganisation
Nu ska regeringscheferna samlas i en egen grupp. Ni som är delegater ska bilda nya
grupper, där ni ska diskutera viktiga händelser i världen och se om dessa kommer att
påverka er när ni ska besluta om reformer för Unionen.
Alla som har samma rollkortsnummer samlas i en grupp. Ordförandeskapet följer det
rullande schemat på Unionskortet. Brevrollen fortsätter sitt uppdrag som sekreterare.

2. Det aktuella världsläget
När de nya delegationerna samlats läser sekreteraren upp det aktuella världsläget:

Världsekonomin har drabbats av en kraftig och dramatisk tillbakagång. Arbetslösheten
ökar över hela världen, även inom unionen. Den internationella handeln drabbas
hårt och går kraftigt tillbaka. Med de svåra förhållandena i fattiga länder följer stora
flyktingströmmar som korsar gränsen till unionen.

3. Besluta om reformer
Varje delegat har med sig tre reformer från sin grupp, men på grund av världsläget ska
ni tänka om och välja ut endast två av de femton som ligger som förslag. Dessutom
ska ni skapa ett helt nytt reformförslag (definierat som ”krisläget kräver”).
Om ett sådant behov inte finns väljer ni alla tre reformförslagen från de femton
ursprungsförslagen.

Gruppen gör så här:
6. Gör en presentationslista som visar i vilken ordning delegaterna presenterar sina
reformförslag.
7. Gå igenom era 15 förslag för att se om de kanske kan minska i antal. (Ni har kanske
valt att skriva liknande reformförslag.)
8. Presentera era individuella förslag.
9. Rösta (med enkel majoritet) på de reformförslag som ska antas. När ni röstar har
varje delegat tre röster (totalt 6 poäng) att lägga på olika reformförslag, 3 poäng på
det mest angelägna förslaget, 2 poäng på förslag två och 1 på förslag tre.
10. Om ni endast ska rösta fram två förslag har varje delegat 2 röster (totalt 3 poäng)
– 2 poäng på det mest angelägna och ett poäng på förslag 2.
Ordförande i delegationen räknar rösterna och meddelar vilka reformer som antagits.
Gruppens sekreterare skriver ner dessa.

Kortet lämnas till det rollkort som har en 6:a och en brevsymbol

Världsläget - så här gör ni!
Delegation: Alla som har nummer 6 på sitt rollkort

1. Omorganisation
Nu ska regeringscheferna samlas i en egen grupp. Ni som är delegater ska bilda nya
grupper, där ni ska diskutera viktiga händelser i världen och se om dessa kommer att
påverka er när ni ska besluta om reformer för Unionen.
Alla som har samma rollkortsnummer samlas i en grupp. Ordförandeskapet följer det
rullande schemat på Unionskortet. Brevrollen fortsätter sitt uppdrag som sekreterare.

2. Det aktuella världsläget
När de nya delegationerna samlats läser sekreteraren upp det aktuella världsläget:

Miljöförstöringen har nått oanade proportioner och dess påverkan på miljö, natur
och klimat är bortom all kontroll. Vi drabbas av naturkatastrofer som kostar många
människoliv och pengar. Läget är allvarligt. Många experter hävdar att de många och
miljöfarliga transporterna är den huvudsakliga boven i dramat.

3. Besluta om reformer
Varje delegat har med sig tre reformer från sin grupp, men på grund av världsläget ska
ni tänka om och välja ut endast två av de femton som ligger som förslag. Dessutom
ska ni skapa ett helt nytt reformförslag (definierat som ”krisläget kräver”).
Om ett sådant behov inte finns väljer ni alla tre reformförslagen från de femton
ursprungsförslagen.

Gruppen gör så här:
11. Gör en presentationslista som visar i vilken ordning delegaterna presenterar sina
reformförslag.
12. Gå igenom era 15 förslag för att se om de kanske kan minska i antal. (Ni har kanske
valt att skriva liknande reformförslag.)
13. Presentera era individuella förslag.
14. Rösta (med enkel majoritet) på de reformförslag som ska antas. När ni röstar har
varje delegat tre röster (totalt 6 poäng) att lägga på olika reformförslag, 3 poäng på
det mest angelägna förslaget, 2 poäng på förslag två och 1 på förslag tre.
15. Om ni endast ska rösta fram två förslag har varje delegat 2 röster (totalt 3 poäng)
– 2 poäng på det mest angelägna och ett poäng på förslag 2.
Ordförande i delegationen räknar rösterna och meddelar vilka reformer som antagits.
Gruppens sekreterare skriver ner dessa.

Regeringschefsdelegationen - så här gör ni!
När alla länderna bestämt sig för sina tre reformförslag samlas regeringscheferna i
en egen delegation. Ordförandeskapet följer det rullande schemat på Unionskortet.
De tar med sina reformförslag och ska nu besluta vilka tre som ska genomföras. Varje
regeringschef för fram sin grupps tre reformförslag och argumenterar för dessa.
• Presentera dina förslag kortfattat och argumentera för dem. Var tydlig och konkret!
• Argumentera för din grupps förslag inför de övriga i delegationen.

Arbeta så här:
1. Gör en presentationslista som visar i vilken ordning regeringscheferna presenterar
sina reformförslag.
2. Gå igenom era 15 förslag för att se om de kanske kan minska i antal. (Ni har kanske
valt att skriva liknande reformförslag.)
3. Presentera era förslag enligt turordning.
4. Rösta (med enkel majoritet) på de reformförslag som ska antas. När ni röstar har
varje delegat tre röster (totalt 6 poäng) att lägga på olika reformförslag, 3 poäng på
det mest angelägna förslaget, 2 poäng på förslag två och 1 på förslag tre.
5. Ordförande i regeringschefsdelegationen räknar rösterna och meddelar vilka
reformer som antagits. Gruppens sekreterare skriver ner dessa.

Rollspelet ”Det stora mötet” ingår i det utbildningsmaterial
som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling
inom ramen för regeringens demokratisatsning inför
Europaparlamentsvalet 2004. I paketet finns också
en lärarhandledning, ytterligare två rollspel på temat
demokrati och Europeiska unionen; ”Partikongressen” och
”Ny i Unionsparlamentet” samt ”Dokusåpan - ett rollspel
om demokratins dilemman” som behandlar frågor om
demokrati, delaktighet och inflytande mer generellt.
Rollspelen innehåller instruktioner och rollkort. De kan
spelas i valfri ordning och oberoende av varandra.

