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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

Ny i Unionsparlamentet
Preliminär tidsåtgång: 120 min

Kort beskrivning
Alla elever är ”nya” i Unionsparlamentet. Utifrån rollkort ska de hitta sina
partikamrater, det vill säga bilda tre partier. När partigrupperna har bildats får
de partiets ideologiska grundtankar. Utifrån dessa ska de komma fram till tre
reformförslag som är till fördel för hela Unionen. Av dessa tre förslag ska sedan endast
ett väljas ut att representera partiet i en omröstning. Vid omröstningen lämnar man
sin roll som partimedlem och röstar på det förslag man vill få igenom. Resultatet
sammanställs. Därefter görs en fingerad situation där man relaterar valresultatet
till olika stort röstdeltagande vid tidigare val och provar hur det skulle se ut vid till
exempel bara 50% valdeltagande.

Mål att uppnå
Eleven skall ha kunskap om
•
•
•
•

hur partipolitiskt arbete kan gå till
demokratiska beslutsprocesser
aktuella EU-frågor
individens ansvar i en demokrati

Broschyrer
Sluta strunta i EU
Europa 2004 Europaparlamentet och valet av Ylva Nilsson sidan 38-45

Material
•
•
•
•
•
•

Arbetsgång
30 rollkort
1 röstkort
3 ”affischer” med respektive partis ideologiska grundtankar
1 reformförslagskort – variant 1 för respektive parti
1 reformförslagskort – variant 2

Rollkortsinformation – Vem är vem?
Denna information är endast till för spelledaren och ska inte visas för deltagarna i
rollspelet.
Solpartiet: rollkort 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 30
Livpartiet: rollkort 3, 6, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28
Burkpartiet: rollkort 1, 2, 7, 9, 11, 13, 24, 25, 27, 29

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

rollkort – 1 ex av varje, totalt 30 stycken
röstkort – 30 ex
3 ”affischer” – 1 ex av varje
3 reformförslagskort (variant 1) – 1 ex av varje
1 reformförslagskort (variant 2) – 3 ex

Arbetsgång
Rollspelet finns i två varianter, en kortare och en längre.
1. Alla elever får varsitt rollkort och läser instruktionen. Eleverna ska genom att prata
med alla parlamentariker i rummet ska de hitta sina partikamrater. De tre partierna
blir lika stora, om alla 30 rollkorten används.
2. Eleverna minglar och försöker hitta sina partkamrater.
3. När eleverna bildat tre partigrupper berättar spelledaren vilka partierna är och talar
om vilka rollkort (nummer) som tillhör vilket parti.

Variant 1
4. Varje parti får en ”affisch” (A4) med tio ideologiska grundtankar och ett kort med
tre färdiga reformförslag (reformförslagskort). Varje parti ska enas om ett förslag
som ska representera partiet i omröstningen. Om delegaterna inte kan enas måste
ett röstningsförfarande med enkel majoritet äga rum. Ordförande har utslagsröst.
Det förslag som man enas om sätts upp på anslagstavla eller skrivs på tavla.
Broschyrerna från EU-stafetten och Europaparlamentet kan användas som stöd i
detta moment.
5. Röstning. Varje elev lämnar sin partiroll och röstar efter ”eget huvud” på det förslag
han/hon tycker är bäst. Alla får ett röstkort med samma nummer som rollkortet. De
tre reformförslagen finns endast som nummer 1-3. Varje röstdeltagare markerar ett
av alternativen med ett kryss.
6. Spelledaren räknar ut resultatet och presenterar detta.
7. Välj att jämföra 100 % valdeltagande med 50 % och 75 %. Plocka slumpvis bort
motsvarande antal röstkort. Välj också att jämföra 100 % valdeltagande
med röstdeltagandet i det förra EU-parlamentsvalet, till exempel det svenska
valdeltagandet. Se följande länk
http://www3.europarl.eu.int/election/results/sv/rmenusv.htm
8. Slutdiskussion:
Beroende på klass ges förslag på olika former (gruppvisa eller lärarledd).
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3

Varje elev skriver ned sina reflektioner kring några av de frågor som anknyter
till målen med rollspelet. De bör vara konkreta.
Eleverna delger sin reflektion muntligt i en mindre grupp eller diskussion i
helklass.
(valfritt): Varje elev renskriver och utvecklar sin reflektion för individuell
inlämning till läraren.

Frågor för individuell reflektion och diskussion:
1. Hur kan man ur vissa grundvärderingar härleda nya ståndpunkter?
2. Hur kan man ur ståndpunkter härleda grundvärderingar?
3. Röstdeltagande påverkar valresultat. Ge några förslag på hur valdeltagandet kan
öka?
4. Vilken är skillnaden mellan att blankrösta och inte rösta alls?
5. I Belgien och Grekland har man valplikt. För- och nackdelar med detta?

Variant 2
4. Varje parti får ett kort, ”affisch” (A4) med tio ideologiska grundtankar. Utifrån dessa
enas partigruppen om tre reformförslag. Sekreteraren skriver ned dessa tre förslag
på ett reformförslagskort som spelledaren delar ut. Broschyrerna från EU-stafetten
och Europaparlamentet kan användas som stöd i detta moment.
5. Partigrupperna enas om ett förslag att arbeta vidare med. Om delegaterna inte
kan enas måste ett röstningsförfarande äga rum med enkel majoritet. Ordförande
har utslagsröst.
6. Spelledaren delar ut en instruktion. Varje grupp utarbetar en skriftlig presentation
och en muntlig argumentation ska förorda reformförslaget. De tre presentationerna
sätts upp på väggen. Spelledaren ger instruktionen att varje parti skriver
reformförslaget med tre argument varför det bör genomföras respektive förbereder
en muntliga presentation av reformförslaget.
7. Röstning. Varje elev lämnar sin partiroll röstar efter eget huvud på det förslag
han/hon tycker är bäst. Alla får ett röstkort med samma nummer som rollkortet. De
tre reformförslagen finns endast som nummer 1-3. Varje röstdeltagare markerar ett
av alternativen med ett kryss.
8. Spelledaren räknar ut resultatet och presenterar detta.
9. Välj att jämföra 100 % valdeltagande med 50 % och 75 %. Plocka slumpvis bort
motsvarande antal röstkort. Välj också att jämföra 100 % valdeltagande
med röstdeltagandet i det förra EU-parlamentsvalet, till exempel det svenska
valdeltagandet. Se följande länk
http://www3.europarl.eu.int/election/results/sv/rmenusv.htm
10. Slutdiskussion:
Beroende på klass ges förslag på olika former (gruppvisa eller lärarledd).
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3

Varje elev skriver ned sina reflektioner kring några av de frågor som anknyter
till målen med rollspelet. De bör vara konkreta.
Eleverna delger sin reflektion muntligt i en mindre grupp eller diskussion i
helklass.
(valfritt): Varje elev renskriver och utvecklar sin reflektion för individuell
inlämning till läraren.

Frågor för individuell reflektion och diskussion:
1. Hur kan man ur vissa grundvärderingar härleda nya ståndpunkter?
2. Hur kan man ur ståndpunkter härleda grundvärderingar?
3. Röstdeltagande påverkar valresultat. Ge några förslag på hur valdeltagandet kan
öka?
4. Vilken är skillnaden mellan att blankrösta och inte rösta alls?
5. I Belgien och Grekland har man valplikt. För- och nackdelar med detta?

Vem är vem?
OBS! Detta ark är till för spelledaren och ska inte visas för deltagarna i rollspelet.
Solpartiet
Följande nummer hör till Solpartiet: 4, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 30
Livpartiet
Följande nummer hör till Livpartiet: 3, 6, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28
Burkpartiet
Följande nummer hör till Burkpartiet: 1, 2, 7, 9, 11, 13, 24, 25, 27, 29

Roll 4
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

reformera Unionen på välfärdsområdet och verka för lika rättigheter mellan könen
motverka ett gemensamt försvar inom unionen
att välfärdspolitiken ska hanteras på nationell nivå

Du vill inte:
•
•

ha ett gemensamt försvar inom Unionen
begränsa och sänka skatterna inom Unionen

Roll 5
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

att välfärdspolitiken ska hanteras på nationell nivå
ge Unionen beskattningsrätt
arbeta för ett lägre tak i utsläppsrättigheter än Unionen nu tillåter

Du vill inte:
•
•

begränsa arbetskraftsinvandringen
att Unionen tar upp en diskussion om den fria aborträtten

Roll 8
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

arbeta för ett lägre tak i utsläppsrättigheter än Unionen nu tillåter
stoppa högerns maktdominans i Unionen
reformera Unionens jordbrukspolitik mot mindre stöd till jordbrukarna och mer till
jordbrukarens egen förmåga att konkurrera på lika villkor

Du vill inte:
•
•

minska den offentliga sektorn inom Unionen
att de nationella parlamenten tar hand om och utformar sin egen socialpolitik

Roll 10
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

reformera Unionens jordbrukspolitik mot mindre stöd till jordbrukarna och mer till
jordbrukarens egen förmåga att konkurrera på lika villkor
verka för ett socialt och rättvist Unionen där människorna sätts före marknaden
motarbeta att Unionen blandar sig i hur medlemsländerna utformar sin offentliga
sektor

Du vill inte:
•
•

minska Unionsparlamentets inflytande
låta total valfrihet råda när det gäller skola, omsorg och vård

Roll 12
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

reformera Unionen på välfärdsområdet och verka för lika rättigheter mellan könen
motverka ett gemensamt försvar inom unionen
att Unionsparlamentets ledamöter tillsammans tar initiativ så att extrempartiers
representanter syns och hörs så lite som möjligt.

Du vill inte:
•
•

öka resurserna och befogenheterna för Unionens poliser
se att utformandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik motverkas

Roll 14
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

motverka ett gemensamt försvar inom unionen
ge Unionen beskattningsrätt
stoppa högerns maktdominans i Unionen

Du vill inte:
•
•

att Unionens jordbrukspolitik avvecklas
öka resurserna till Unionens poliser

Roll 18
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

att välfärdspolitiken ska hanteras på nationell nivå
arbeta för ett lägre tak i utsläppsrättigheter än Unionen nu tillåter
reformera Unionens jordbrukspolitik mot mindre stöd till jordbrukarna och mer till
jordbrukarens egen förmåga att konkurrera på lika villkor

Du vill inte:
•
•

förändra flyktingpolitiken
se ett ökat försvarssamarbete

Roll 20
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

ge Unionen beskattningsrätt
stoppa högerns maktdominans i Unionen
verka för ett socialt och rättvist Unionen där människorna sätts före marknaden

Du vill inte:
•
•

införa kristna värderingar i den nya författningen
synkronisera skattepolitiken inom Unionen

Roll 21
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

arbeta för ett lägre tak i utsläppsrättigheter än Unionen nu tillåter
reformera Unionens jordbrukspolitik mot mindre stöd till jordbrukarna och mer till
jordbrukarens egen förmåga att konkurrera på lika villkor
motarbeta att Unionen blandar sig i hur medlemsländerna utformar sin offentliga
sektor

Du vill inte:
•
•

minska utsläppsrättigheterna för industrin
minska den offentliga sektorn inom Unionen

Roll 30
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

stoppa högerns maktdominans i Unionen
verka för ett socialt och rättvist Unionen där människorna sätts före marknaden
att Unionsparlamentets ledamöter tillsammans tar initiativ så att extrempartiers
representanter syns och hörs så lite som möjligt.

Du vill inte:
•
•

låta marknadens intressen styra
utvidga Unionen ytterligare

Roll 3
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

verka för ett gemensamt försvar inom Unionen
inte införa övergångsregler för de nya medlemsländerna vilket försvårar
arbetskraftsinvandringen
arbeta mot minskad offentlig sektor inom hela Unionen och verka för ökad
privatisering

Du vill inte:
•
•

reformera Unionen på välfärdsområdet
införa färre och lägre skatter inom Unionen

Roll 6
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

arbeta mot minskad offentlig sektor inom hela Unionen och verka för ökad
privatisering
i Unionsparlamentet kämpa för individens valfrihet när det gäller skola, omsorg och
vård
öka resurserna och befogenheterna för Unionens poliser samt öka samarbetet
mellan dessa

Du vill inte:
•
•

se att ett gemensamt försvar inom unionen motverkas
att Unionen tar upp en diskussion om den fria aborträtten

Roll 15
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

öka resurserna och befogenheterna för Unionens poliser samt öka samarbetet
mellan dessa
avveckla Unionens jordbrukspolitik
införa en humanare flyktingpolitik

Du vill inte:
•
•

att välfärdspolitiken ska hanteras på nationell nivå
att de nationella parlamenten tar hand om och utformar sin egen socialpolitik

Roll 16
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

införa en humanare flyktingpolitik
harmonisera skattepolitiken inom Unionen utan att den sociala välfärden påverkas
effektivt bekämpa miljöproblemen inom Unionen till exempel genom att minska
utsläppsrättigheterna

Du vill inte:
•
•

ge Unionen beskattningsrätt
minska Unionsparlamentets inflytande

Roll 17
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

att Unionen utvidgas ytterligare
verka för ett gemensamt försvar inom Unionen
inte införa övergångsregler för de nya medlemsländerna vilket försvårar
arbetskraftsinvandringen

Du vill inte:
•
•

ha ett lägre tak i utsläppsrättigheter än Unionen nu tillåter
att resurserna till Unionens poliser minskar

Roll 19
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

inte införa övergångsregler för de nya medlemsländerna vilket försvårar
arbetskraftsinvandringen
i Unionsparlamentet kämpa för individens valfrihet när det gäller skola, omsorg och
vård
avveckla Unionens jordbrukspolitik

Du vill inte:
•
•

påverka den politiska maktbalansen i Unionen
se att utformandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik motverkas

Roll 22
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

arbeta mot minskad offentlig sektor inom hela Unionen och verka för ökad
privatisering
öka resurserna och befogenheterna för Unionens poliser samt öka samarbetet
mellan dessa
införa en humanare flyktingpolitik

Du vill inte:
•
•

reformera Unionens jordbrukspolitik mot mindre stöd till jordbrukarna
öka försvarssamarbetet inom Unionen

Roll 23
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!
Du vill:
• i Unionsparlamentet kämpa för individens valfrihet när det gäller skola, omsorg och
vård
• avveckla Unionens jordbrukspolitik
• harmonisera skattepolitiken inom Unionen utan att den sociala välfärden påverkas
Du vill inte:
• se att marknadens utrymme för handling begränsas
• införa kristna värderingar i den nya författningen

Roll 26
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

öka resurserna och befogenheterna för Unionens poliser samt öka samarbetet
mellan dessa
införa en humanare flyktingpolitik
effektivt bekämpa miljöproblemen inom Unionen till exempel genom att minska
utsläppsrättigheterna

Du vill inte:
•
•

begränsa möjligheterna för Unionen att ingripa i hur medlemsländerna utformar
sin offentliga sektor
minska den offentliga sektorn inom Unionen

Roll 28
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
1. avveckla Unionens jordbrukspolitik
2. harmonisera skattepolitiken inom Unionen utan att den sociala välfärden påverkas
3. att Unionen utvidgas ytterligare

Du vill inte:
• att Unionsparlamentets ledamöter tillsammans tar initiativ att begränsa extrema
partiers möjlighet att uttala sig
• inte att marknadens intressen ska styra

Roll 1
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

införa färre och lägre skatter inom Unionen
att Unionen tar upp en diskussion om den fria aborträtten
verka för att de nationella parlamenten tar hand om och utformar sin egen
socialpolitik

Du vill inte:
•
•

se ett gemensamt försvar inom Unionen
reformera Unionen på välfärdsområdet

Roll 2
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

verka för att de nationella parlamenten tar hand om och utformar sin egen
socialpolitik
minska Unionsparlamentets inflytande och stärka de nationella parlamentens roll
öka resurserna till Unionens poliser

Du vill inte:
•
•

begränsa arbetskraftsinvandring med övergångsregler
se att ett gemensamt försvar inom unionen motverkas

Roll 7
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

öka resurserna till Unionens poliser
motverka utformandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik
öka försvarssamarbetet inom Unionen då freden kräver ett starkt försvar

Du vill inte:
•
•

se en minskad offentlig sektor
att välfärdspolitiken ska hanteras på nationell nivå

Roll 9
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

öka försvarssamarbetet inom Unionen då freden kräver ett starkt försvar
införa kristna värderingar i den nya författningen
minska den offentliga sektorn inom Unionen

Du vill inte:
•
•

minska Unionsparlamentets inflytande
ge Unionen beskattningsrätt

Roll 11
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

förbättra företagsklimatet i Unionen - marknadens intressen ska styra
införa färre och lägre skatter inom Unionen
att Unionen tar upp en diskussion om den fria aborträtten

Du vill inte:
•
•

öka resurserna och befogenheterna för Unionens poliser
minska taket för utsläppsrättigheter för industrin

Roll 13
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

att Unionen tar upp en diskussion om den fria aborträtten
minska Unionsparlamentets inflytande och stärka de nationella parlamentens roll
motverka utformandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik

Du vill inte:
•
•

att Unionens jordbrukspolitik avvecklas
påpverka den politiska maktbalansen i Unionen

Roll 24
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

verka för att de nationella parlamenten tar hand om och utformar sin egen
socialpolitik
öka resurserna till Unionens poliser
öka försvarssamarbetet inom Unionen då freden kräver ett starkt försvar

Du vill inte:
•
•

förändra flyktingpolitiken
reformera Unionens jordbrukspolitik

Roll 25
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
1. minska Unionsparlamentets inflytande och stärka de nationella parlamentens roll
2. motverka utformandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik
3. införa kristna värderingar i den nya författningen

Du vill inte:
•
•

synkronisera skattepolitiken inom Unionen
att marknadens möjligheter att agera begränsas

Roll 27
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

öka resurserna till Unionens poliser
öka försvarssamarbetet inom Unionen då freden kräver ett starkt försvar
minska den offentliga sektorn inom Unionen

Du vill inte:
•
•

minska utsläppsrättigheterna för industrin
att möjligheten för Unionen att ingripa i hur medlemsländerna utformar sin
offentliga sektor motarbetas

Roll 29
Äntligen har du fått din chans att påverka! Du är ny i
unionsparlamentet och är på en träff för parlamentariker
från olika länder i Unionen. På träffen finns också ett antal
av dina partikamrater, men du vet inte vilka det är!
Du måste prata med alla i rummet och ta reda på vad de är för, och vad de är emot. Om
du hittar någon som matchar någon eller några av dina egna åsikter har du hittat en
partikamrat!

Du vill:
•
•
•

motverka utformandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik
införa kristna värderingar i den nya författningen
förbättra företagsklimatet i Unionen - marknadens intressen ska styra

Du vill inte:
•
•

att Unionsparlamentets ledamöter tillsammans tar initiativ att begränsa extrema
partiers möjlighet att uttala sig
utvidga Unionen ytterligare

Röstkort - så här gör du!
Nu är det dags att rösta och du ska rösta på ett av de tre förslagen. Du ska välja det du
vill se genomföras.
På detta röstkort representeras de tre reformförslagen av siffrorna 1, 2 och 3.
Ta god tid på tid att tänka igenom ditt val.
Lämna ditt röstkort till valansvarig, som sammanställer rösterna och meddelar vilket
reformförslag som fick flest röster.
Sätt ett kryss i rutan vid ditt val.
Förslag 1
Förslag 2
Förslag 3

Röstkort - så här gör du!
Nu är det dags att rösta och du ska rösta på ett av de tre förslagen. Du ska välja det du
vill se genomföras.
På detta röstkort representeras de tre reformförslagen av siffrorna 1, 2 och 3.
Ta god tid på tid att tänka igenom ditt val.
Lämna ditt röstkort till valansvarig, som sammanställer rösterna och meddelar vilket
reformförslag som fick flest röster.
Sätt ett kryss i rutan vid ditt val.
Förslag 1
Förslag 2
Förslag 3

Burkpartiet – ideologiska grundtankar
Vi vill
1. införa färre och lägre skatter inom Unionen
2. att Unionen tar upp en diskussion om den fria aborträtten
3. verka för att de nationella parlamenten tar hand om och utformar sin egen
socialpolitik
4. minska Unionsparlamentets inflytande och stärka de nationella
parlamentens roll
5. öka resurserna till Unionens poliser
6. motverka utformandet av en gemensam asyl- och flyktingpolitik
7. öka försvarssamarbetet inom Unionen då freden kräver ett starkt försvar
8. införa kristna värderingar i den nya författningen
9. minska den offentliga sektorn inom Unionen
10. förbättra företagsklimatet i Unionen - marknadens intressen ska styra

Solpartiet – ideologiska grundtankar
Vi vill
1. reformera Unionen på välfärdsområdet och verka för lika rättigheter mellan
könen
2. motverka ett gemensamt försvar inom unionen
3. att välfärdspolitiken ska hanteras på nationell nivå
4. ge Unionen beskattningsrätt
5. arbeta för ett lägre tak i utsläppsrättigheter än Unionen nu tillåter
6. stoppa högerns maktdominans i Unionen
7. reformera Unionens jordbrukspolitik mot mindre stöd till jordbrukarna och
mer till jordbrukarens egen förmåga att konkurrera på lika villkor
8. verka för ett socialt och rättvist Unionen där människorna sätts före
marknaden
9. motarbeta att Unionen blandar sig i hur medlemsländerna utformar sin
offentliga sektor
10. att Unionsparlamentets ledamöter tillsammans tar initiativ så att
extrempartiers representanter syns och hörs så lite som möjligt.

Livpartiet – ideologiska grundtankar
Vi vill
1. verka för ett gemensamt försvar inom Unionen
2. inte införa övergångsregler för de nya medlemsländerna vilket försvårar
arbetskraftsinvandringen
3. arbeta mot minskad offentlig sektor inom hela Unionen och verka för ökad
privatisering
4. i Unionsparlamentet kämpa för individens valfrihet när det gäller skola,
omsorg och vård
5. öka resurserna och befogenheterna för Unionens poliser samt öka
samarbetet mellan dessa
6. avveckla Unionens jordbrukspolitik
7. införa en humanare flyktingpolitik
8. harmonisera skattepolitiken inom Unionen utan att den sociala välfärden
påverkas
9. effektivt bekämpa miljöproblemen inom Unionen till exempel genom att
minska utsläppsrättigheterna
10. att Unionen utvidgas ytterligare

Solpartiet – Reformförslag – så här gör ni (variant 1)
En reform är en förändring som genomförs i samhället. Till exempel om skatterna
sänks i Sverige är detta ett resultat av en skattereform.
Ni ska ta ställning till tre reformförslag. Fundera över vilka grundtankar som uttrycks i
ert partiprogram. Ta hjälp av de frågor din roll är för, och bestäm dig för vilken reform
du tycker är bäst. Rangordna dem från 1-3.
Jämför era respektive rangordningar i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilken av
de tre reformerna som är viktigast att ge stöd till.
Om ni inte kan enas måste ett röstningsförfarande äga rum med enkel majoritet.
Ordförande har utslagsröst. Det förslag som ni enas om sätts upp på anslagstavla eller
skrivs på tavla.

Vi vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter i Unionen
Kvinnan är fortfarande på 2000-talet underordnad mannen inte minst i arbetslivet.
Trenden med olika lön för lika arbete mellan män och kvinnor återfinns inom alla
unionens länder. Vi vill att Unionen mer aktivt ska verka för att ge män och kvinnor
samma möjligheter inom livets alla områden.

Vi vill att varje medlemsland ska föra sin egen försvarspolitik
Världen har blivit en otryggare plats att leva i. Därför satsar vårt parti på en
betryggande försvarsförmåga, emellertid har det gamla sättet att organisera
försvaret spelat ut sin roll. Idag krävs ett flexiblare försvar som även kan användas i
fredsbevarande syfte. Vi vill inte att unionen utvecklar ett gemensamt försvar utan varje
medlemsland ska själv få föra sin försvarspolitik.

Vi vill sänka de tillåtna gränsvärdena för koldioxidutsläpp
Dagens miljöutveckling skapar inte en hållbar miljöutveckling. För att lösa dagens
miljöproblem vill vi att unionen ska arbeta för ökad lagstiftning. Ett av våra förslag är
att sänka de tillåtna gränsvärdena för koldioxidutsläpp.

Livpartiet – Reformförslag – så här gör ni (variant 1)
En reform är en förändring som genomförs i samhället. Till exempel om skatterna
sänks i Sverige är detta ett resultat av en skattereform.
Ni ska ta ställning till tre reformförslag. Fundera över vilka grundtankar som uttrycks i
ert partiprogram. Ta hjälp av de frågor din roll är för, och bestäm dig för vilken reform
du tycker är bäst. Rangordna dem från 1-3.
Jämför era respektive rangordningar i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilken av
de tre reformerna som är viktigast att ge stöd till.
Om ni inte kan enas måste ett röstningsförfarande äga rum med enkel majoritet.
Ordförande har utslagsröst. Det förslag som ni enas om sätts upp på anslagstavla eller
skrivs på tavla.

Vi vill utöka samarbetet mellan unionens polismyndigheter
Friheten för unionens medborgare hotas av den alltmer stegrande brottsligheten. Mot
detta krävs krafttag. Polisens resurser och befogenheter måste öka likaså samarbetet
mellan unionens polismyndigheter.

Vi vill öppna unionens gränser för människor från krigsdrabbade länder
Alla människors lika värde är en viktig utgångspunkt för oss. Vi står därför för en
humanare flyktingpolitik. Unionen måste öppna sina gränser för människor på flykt
från krig och orättvisor samt underlätta för arbetskraftsinvandringen.

Vi vill se en Union som växer
Unionens grundtankar är fred, säkerhet, frihet och demokrati och samarbetsformerna
och medlemsantalet har ständigt ökat. Vi ser gärna att union växer sig ännu större och
utvidgas ytterligare.

Burkpartiet – Reformförslag – så här gör ni (variant 1)
En reform är en förändring som genomförs i samhället. Till exempel om skatterna
sänks i Sverige är detta ett resultat av en skattereform.
Ni ska ta ställning till tre reformförslag. Fundera över vilka grundtankar som uttrycks i
ert partiprogram. Ta hjälp av de frågor din roll är för, och bestäm dig för vilken reform
du tycker är bäst. Rangordna dem från 1-3.
Jämför era respektive rangordningar i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilken av
de tre reformerna som är viktigast att ge stöd till.
Om ni inte kan enas måste ett röstningsförfarande äga rum med enkel majoritet.
Ordförande har utslagsröst. Det förslag som ni enas om sätts upp på anslagstavla eller
skrivs på tavla.

Vi vill sänka inkomstskatten
Höga skatter minskar människors trygghet. Därför anser vi att särskilt inkomstskatten
måste minska till samma låga nivåer som i övriga unionen. Vi vill inte att unionen ska
ha beskattningsrätt, men vi vill sänka inkomstskatterna i Sverige till en samma låga
nivå som i övriga delar av unionen.

Vi vill att varje medlemsland ska bestämma om sin flyktingkvot
Unionens gränser kan inte vara helt stängda, men inte heller helt öppna. Unionen ska
därför ha en gemensam hållning till invandring och migration för att hjälpa människor
på flykt, men varje land måste själv få bestämma om sin flyktingkvot.

Vi vill att unionen inför ett gemensamt försvar
Att föra en aktiv säkerhetspolitik är en av statens viktigaste uppgifter för att bringa
medborgarna fred och säkerhet. Nya hot mot unionen utvecklas ständigt, därför måste
unionens medlemsländer samverka och bygga upp ett gemensamt försvar.

Reformförslag - så här gör ni (variant 2)
En reform är en förändring som genomförs i samhället. Till exempel 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 man ska genomföra. 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 grundtankar som uttrycks i ert
partiprogram. Ta hjälp av de frågor din roll är för, och rangordna dem 1-3.
Jämför era respektive rangordningar i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av de saker ni är för som är viktigast att skriva reformer för.
Skriv gemensamt ned tre reformförslag, det vill säga förändringsförslag, som du
och övriga partivänner tillsammans tycker är särskilt viktiga för ert parti – tänk på att
förslaget ska kunna användas i hela Unionen.
Formulera gärna konkreta handlingar, till exempel “Vi vill avskaffa alla tullar” eller “Vi
vill öka stödet till bostadsbyggande i alla unionens medlemsländer”!
Sekreteraren skriver era reformförslag på kortet. Därefter väljer ni vilket ni vill arbeta
vidare med.

Reformförslag
Reformförslag 1
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Reformförslag 2
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Reformförslag 3
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rollspelet ”Ny i Unionsparlamentet” 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 ”Det stora
mötet” 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.

