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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

Partikongressen (15-30 deltagare)
Preliminär tidsåtgång: 120 minuter
I rollspelet delas elevgruppen in i fem geografiska regioner, Storstaden, Industristaden,
Landsortskommunen, Jordbruksslätten samt Glesbygden. De ska delta i en
partikongress. Alla får rollkort med partiets hjärtefrågor för respektive region och vilka
av dessa individen själv vill prioritera. Man enas i respektive grupp om tre förslag som
man vill föra vidare till ett beredningsråd. I beredninsgrådet deltar ordförande och
sekreterare från varje geografisk region. Övriga bistår genom enskild överläggning.
Beredningsrådet enas om sex av de 15 förslagen och detta följs upp med omröstning.
Rollspelet avslutas med individuell och gemensam reflektion.

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

hur partipolitiskt arbete kan gå till
hur man kan tillämpa demokratiska arbetssätt och vad detta innebär
individens ansvar i en demokrati
vad demokratibegreppet innebär i praktiken och demokratins komplexitet

Material :
•
•
•
•
•

Arbetsgång
30 rollkort - fem geografiska regioner med sex roller vardera
1 reformförslagskort
1 kort med instruktion till beredningsrådet
1 röstkort

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

Kort till varje geografisk region. Om man har färre än 30 deltagare måste följande kort
vara med: ordförande och sekreterarkort från samtliga fem områden, totalt 10 kort.
1 reformförslagskort – 5 ex
1 kort med instruktion till beredningsrådet – 10 ex
1 röstkort – 30 ex

Arbetsgång
1. Eleverna delas in fem grupper med minst tre elever i varje grupp. Varje grupp ska
respresentera en geografisk region vid en partikongress.
2. Alla elever i varje geografisk region får ett individuellt rollkort. Där står den
geografiska regionens politiska hjärtefrågor och med fet stil vilka av dessa som
varje person (delegat) vill prioritera. Varje delegat kan välja tre andra förslag än de
fetstilta om man vill och rangordna dem i prioriteringsordning.
Här finns även farhågor om man inte får igenom sina reformförslag samt en frivillig
spelregel som man kan använda om man vill. Man kan välja att alla i klassen
använder den frivilliga regeln eller att de som vill utnyttjar den. Lämplig tid för detta
är 10-15 minuter.
3. Utifrån de individuella förslag som varje person har på sitt kort eller har
kommit fram till ska varje region enas kring tre reformförslag. Varje region får ett
reformförslagskort med instruktion till hur gruppen kommer fram till tre
reformförslag som man ska gå vidare med. Röstning kan bli aktuellt. Ordförande
har utslagsröst. Sekreteraren skriver de tre reformförslagen på reformförslagskortet.
4. Ordförande och sekreterare från varje geografiskt område tar med de tre förslagen
och går till ett beredningsråd. Av de 15 förslagen ska beredningsrådet enas om 6
förslag. Ett instruktionskort till hur de ska enas delas ut. Ordförande i
beredningsrådet är ordförande från Industristaden och sekreterare är sekreteraren
från Jordbruksslätten.
Alla i beredningsrådet läser upp sina reformer för varandra (totalt 15 stycken) och
argumenterar kortfattat för dem. Under detta råd finns möjlighet från delegaterna
som lyssnar att begära enskild överläggning. Varje region kan begära enskild
överläggning en gång för att ge råd till sin ordförande. Den enskilda
överläggningen är 1,5 minut. Beredningsrådet röstar om vilka sex förslag som ska
väljas ut. Ordförande i beredningsrådet har utslagsröst. Sekreteraren skriver ned
vilka 6 förslag som man beslutat om. Dessa skrivs så att övriga kan läsa dem.
5. Spelledaren berättar nu att det nuvarande ekonomiska läget gör att det endast finns
möjlighet att driva ett färre antal reformförslag. Man kan välja att endast ett, två
eller tre förslag är rimligt.
6. Varje person får ett röstkort där det står Förslag 1-6 och ska på detta stryka ett eller
flera förslag (enligt vad läraren sagt). Detta gör man individuellt. På röstkortet står
endast siffror för varje förslag (Förslag 1 etc.) och de faktiska förslagen anslås eller
skrivs upp på tavlan så att alla vet vad Förslag 1, Förslag 2 och så vidare motsvaras av.
7. Röstkortet lämnas in och spelledaren eller en delegat räknar röster. Ogiltiga röster
kan förekomma, t ex om den som röstat strukit för få eller för många förslag.
8. Resultatet presenteras för alla som röstat.
9. Slutdiskussion: Beroende på klass ges förslag på olika former (gruppvisa eller
lärarledd).
Steg 1:Varje elev skriver ned sina reflektioner kring nedanstående frågor.
Steg 2: Eleverna delger sin reflektion muntligt i en mindre grupp eller i en
diskussion i helklass.
Steg 3 (valfritt): Varje elev renskriver och utvecklar sin reflektion för individuell
inlämning till läraren

Frågor för individuell reflektion och diskussion:
1. Kan en demokrati fungera utan aktiva medborgare?
2. Hur tar man som medborgare ansvar för demokratin?
3. På vilka sätt kan enskilda medborgare vara med och påverka?
4. Kan man vara nöjd även om man inte fått exakt som man vill?
5. Kan demokratin leva utan debatt, kompromisser och val?

Roll 1: Glesbygden
Det är ni som bor i Glesbygden, landets hjärta och
ursprung. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
glesbygdens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din glesbygdsregion i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
Du är ordförande 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 Glesbygden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det är viktigt att verka för att bygga ut vägar och järnvägar
Du vill se ökat glesbygdsstöd i allmänhet
Vi måste locka företag att etablera sig i regionen
Det är viktigt att locka till sig turister till regionen
Du är allmänt skeptisk till Unionen
Du ser positivt på regionalt stöd
Du är negativ till centralisering – att ”makten” flyttas till storstäderna
Du vill satsa på ökad turism

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Glesbygden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om glesbygdens avfolkning, maktkoncentrationen till
städerna och förlusten av det kulturarv vår landsbygd utgör.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.
Frivillig regel: Du är väldigt rättvis och vill att alla ska få komma till tals

Roll 2: Glesbygden
Det är ni som bor i Glesbygden, landets hjärta och
ursprung. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
glesbygdens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din glesbygdsregion i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även föra
fram dina åsikter och 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 ett separat kort. Försök att få ned reformförslagen i max fem meningar
per förslag.

Hjärtefrågor för Glesbygden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det är viktigt att verka för att bygga ut vägar och järnvägar
Du vill se ökat glesbygdsstöd i allmänhet
Vi måste locka företag att etablera sig i regionen
Det är viktigt att locka till sig turister till regionen
Du är allmänt skeptisk till Unionen
Du ser positivt på regionalt stöd
Du är negativ till centralisering – att ”makten” flyttas till storstäderna
Du vill satsa på ökad turism

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Glesbygden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om glesbygdens avfolkning, maktkoncentrationen till
städerna och förlusten av det kulturarv vår landsbygd utgör.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

Frivillig regel: Du är väldigt positiv och ser möjligheter överallt

Roll 3: Glesbygden
Det är ni som bor i Glesbygden, landets hjärta och
ursprung. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
glesbygdens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din glesbygdsregion i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Glesbygden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det är viktigt att verka för att bygga ut vägar och järnvägar
Du vill se ökat glesbygdsstöd i allmänhet
Vi måste locka företag att etablera sig i regionen
Det är viktigt att locka till sig turister till regionen
Du är allmänt skeptisk till Unionen
Du ser positivt på regionalt stöd
Du är negativ till centralisering – att ”makten” flyttas till storstäderna
Du vill satsa på ökad turism

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Glesbygden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om glesbygdens avfolkning, maktkoncentrationen till
städerna och förlusten av det kulturarv vår landsbygd utgör.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 4: Glesbygden
Det är ni som bor i Glesbygden, landets hjärta och
ursprung. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
glesbygdens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din glesbygdsregion i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Glesbygden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det är viktigt att verka för att bygga ut vägar och järnvägar
Du vill se ökat glesbygdsstöd i allmänhet
Vi måste locka företag att etablera sig i regionen
Det är viktigt att locka till sig turister till regionen
Du är allmänt skeptisk till Unionen
Du ser positivt på regionalt stöd
Du är negativ till centralisering – att ”makten” flyttas till storstäderna
Du vill satsa på ökad turism

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Glesbygden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om glesbygdens avfolkning, maktkoncentrationen till
städerna och förlusten av det kulturarv vår landsbygd utgör.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 5: Glesbygden
Det är ni som bor i Glesbygden, landets hjärta och
ursprung. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
glesbygdens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din glesbygdsregion i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Glesbygden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det är viktigt att verka för att bygga ut vägar och järnvägar
Du vill se ökat glesbygdsstöd i allmänhet
Vi måste locka företag att etablera sig i regionen
Det är viktigt att locka till sig turister till regionen
Du är allmänt skeptisk till Unionen
Du ser positivt på regionalt stöd
Du är negativ till centralisering – att ”makten” flyttas till storstäderna
Du vill satsa på ökad turism

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Glesbygden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om glesbygdens avfolkning, maktkoncentrationen till
städerna och förlusten av det kulturarv vår landsbygd utgör.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 6: Glesbygden
Det är ni som bor i Glesbygden, landets hjärta och
ursprung. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
glesbygdens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din glesbygdsregion i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Glesbygden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Det är viktigt att verka för att bygga ut vägar och järnvägar
Du vill se ökat glesbygdsstöd i allmänhet
Vi måste locka företag att etablera sig i regionen
Det är viktigt att locka till sig turister till regionen
Du är allmänt skeptisk till Unionen
Du ser positivt på regionalt stöd
Du är negativ till centralisering – att ”makten” flyttas till storstäderna
Du vill satsa på ökad turism

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Glesbygden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om glesbygdens avfolkning, maktkoncentrationen till
städerna och förlusten av det kulturarv vår landsbygd utgör.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda prioriteringar.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 1: Industristaden
Det är ni som bor i Industristaden, landets ekonomiska
motor. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Industristadens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din region i Unionen (där ditt land är ett av många
medlemsländer).
Du är ordförande 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 Industristaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Du vill förhindra utflyttning av företag till andra länder
Det är viktigt att verka för större rörlighet för varor inom Unionen
Vi måste behålla jobben inom regionen
Det är viktigt att skapa ett positivt företagsklimat
Du är negativ till handelshinder som till exempel tullar inom Unionen
Du är positiv till handelshinder såsom tullar mot länder som inte är medlemmar i
Unionen
7) Du vill se ökade samarbeten mellan universitet
8) Det är viktigt att locka studenter till staden
9) Det är särskilt viktigt att öka bostadsbyggandet, speciellt för studenter
10) Du vill se ökade anslag till forskning

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Industristaden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om arbetslösheten, utarmningen av utbildningarna
och risken för ett dåligt näringslivsklimat.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 2: Industristaden
Det är ni som bor i Industristaden, landets ekonomiska
motor. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Industristadens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din region i Unionen (där ditt land är ett av många
medlemsländer).
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även föra
fram dina åsikter och 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 ett separat kort. Försök att få ned reformförslagen i max fem meningar
per förslag.

Hjärtefrågor för Industristaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Du vill förhindra utflyttning av företag till andra länder
Det är viktigt att verka för större rörlighet för varor inom Unionen
Vi måste behålla jobben inom regionen
Det är viktigt att skapa ett positivt företagsklimat
Du är negativ till handelshinder som till exempel tullar inom Unionen
Du är positiv till handelshinder såsom tullar mot länder som inte är medlemmar i
Unionen
7) Du vill se ökade samarbeten mellan universitet
8) Det är viktigt att locka studenter till staden
9) Det är särskilt viktigt att öka bostadsbyggandet, speciellt för studenter
10) Du vill se ökade anslag till forskning

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Industristaden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om arbetslösheten, utarmningen av utbildningarna
och risken för ett dåligt näringslivsklimat.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1 Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

Frivillig regel: Du är väldigt positiv och ser möjligheter överallt

Roll 3: Industristaden
Det är ni som bor i Industristaden, landets ekonomiska
motor. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Industristadens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din region i Unionen (där ditt land är ett av många
medlemsländer).
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 Industristaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Du vill förhindra utflyttning av företag till andra länder
Det är viktigt att verka för större rörlighet för varor inom Unionen
Vi måste behålla jobben inom regionen
Det är viktigt att skapa ett positivt företagsklimat
Du är negativ till handelshinder som till exempel tullar inom Unionen
Du är positiv till handelshinder såsom tullar mot länder som inte är medlemmar i
Unionen
7) Du vill se ökade samarbeten mellan universitet
8) Det är viktigt att locka studenter till staden
9) Det är särskilt viktigt att öka bostadsbyggandet, speciellt för studenter
10) Du vill se ökade anslag till forskning

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Industristaden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om arbetslösheten, utarmningen av utbildningarna
och risken för ett dåligt näringslivsklimat.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 4: Industristaden
Det är ni som bor i Industristaden, landets ekonomiska
motor. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Industristadens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din region i Unionen (där ditt land är ett av många
medlemsländer).
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 Industristaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Du vill förhindra utflyttning av företag till andra länder
Det är viktigt att verka för större rörlighet för varor inom Unionen
Vi måste behålla jobben inom regionen
Det är viktigt att skapa ett positivt företagsklimat
Du är negativ till handelshinder som till exempel tullar inom Unionen
Du är positiv till handelshinder såsom tullar mot länder som inte är medlemmar i
Unionen
7) Du vill se ökade samarbeten mellan universitet
8) Det är viktigt att locka studenter till staden
9) Det är särskilt viktigt att öka bostadsbyggandet, speciellt för studenter
10) Du vill se ökade anslag till forskning

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Industristaden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om arbetslösheten, utarmningen av utbildningarna
och risken för ett dåligt näringslivsklimat.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 5: Industristaden
Det är ni som bor i Industristaden, landets ekonomiska
motor. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Industristadens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din region i Unionen (där ditt land är ett av många
medlemsländer).
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 Industristaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Du vill förhindra utflyttning av företag till andra länder
Det är viktigt att verka för större rörlighet för varor inom Unionen
Vi måste behålla jobben inom regionen
Det är viktigt att skapa ett positivt företagsklimat
Du är negativ till handelshinder som till exempel tullar inom Unionen
Du är positiv till handelshinder såsom tullar mot länder som inte är medlemmar i
Unionen
7) Du vill se ökade samarbeten mellan universitet
8) Det är viktigt att locka studenter till staden
9) Det är särskilt viktigt att öka bostadsbyggandet, speciellt för studenter
10) Du vill se ökade anslag till forskning

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Industristaden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om arbetslösheten, utarmningen av utbildningarna
och risken för ett dåligt näringslivsklimat.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 6: Industristaden
Det är ni som bor i Industristaden, landets ekonomiska
motor. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver vidare
Industristadens utveckling. Fundera över vilka politiska
områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att föra fram
för din region i Unionen (där ditt land är ett av många
medlemsländer).
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 Industristaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Du vill förhindra utflyttning av företag till andra länder
Det är viktigt att verka för större rörlighet för varor inom Unionen
Vi måste behålla jobben inom regionen
Det är viktigt att skapa ett positivt företagsklimat
Du är negativ till handelshinder som till exempel tullar inom Unionen
Du är positiv till handelshinder såsom tullar mot länder som inte är medlemmar i
Unionen
7) Du vill se ökade samarbeten mellan universitet
8) Det är viktigt att locka studenter till staden
9) Det är särskilt viktigt att öka bostadsbyggandet, speciellt för studenter
10) Du vill se ökade anslag till forskning

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Industristaden inte får igenom sina reformförslag.
Särskilt oroväckande är frågorna om arbetslösheten, utarmningen av utbildningarna
och risken för ett dåligt näringslivsklimat.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1 Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 1: Jordbruksslätten
Det är ni som bor på Jordbruksslätten, landets kornbod
med stolta traditioner. Ni ska nu ta fram tre förslag som
driver vidare jordbrukets utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
Du är ordförande 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 Jordbruksslätten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
Du är positiv till Unionens jordbrukspolicy
Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Jordbruksslätten 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 som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 2: Jordbruksslätten
Det är ni som bor på Jordbruksslätten, landets kornbod
med stolta traditioner. Ni ska nu ta fram tre förslag som
driver vidare jordbrukets utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även föra
fram dina åsikter och 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 ett separat kort. Försök att få ned reformförslagen i max fem meningar
per förslag.

Hjärtefrågor för Jordbruksslätten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
Du är positiv till Unionens jordbrukspolicy
Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Jordbruksslätten 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 som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

Frivillig regel: Du är väldigt positiv och ser möjligheter överallt

Roll 3: Jordbruksslätten
Det är ni som bor på Jordbruksslätten, landets kornbod
med stolta traditioner. Ni ska nu ta fram tre förslag som
driver vidare jordbrukets utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Jordbruksslätten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
Du är positiv till Unionens jordbrukspolicy
Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Jordbruksslätten 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 som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 4: Jordbruksslätten
Det är ni som bor på Jordbruksslätten, landets kornbod
med stolta traditioner. Ni ska nu ta fram tre förslag som
driver vidare jordbrukets utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Jordbruksslätten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
Du är positiv till Unionens jordbrukspolicy
Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Jordbruksslätten 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 som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 5: Jordbruksslätten
Det är ni som bor på Jordbruksslätten, landets kornbod
med stolta traditioner. Ni ska nu ta fram tre förslag som
driver vidare jordbrukets utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Jordbruksslätten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2
3)
4)
5)
6)

Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
Du är positiv till Unionens jordbrukspolicy
Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Jordbruksslätten 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 som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 6: Jordbruksslätten
Det är ni som bor på Jordbruksslätten, landets kornbod
med stolta traditioner. Ni ska nu ta fram tre förslag som
driver vidare jordbrukets utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Jordbruksslätten
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Det är viktigt med ökat jordbruksstöd till bönderna
Du vill ha hårdare regler för djurtransporter
Vi måste verka för kvalitetsmärkning av jordbruksvaror
Det är viktigt att införa användande av miljövänliga jordbruksmetoder
Du är positiv till Unionens jordbrukspolicy
Du är positiv till värnande om miljön och den hållbara utvecklingen

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Jordbruksslätten 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 som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 1:
Landsortskommunen
Det är ni som bor i Landsortskommunen, den trygga
delen av landet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver
vidare landsortskommunens utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
Du är ordförande 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 Landsortskommunen
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)

Det är viktigt att bibehålla arbetstillfällena
Vi måste ge stöd för industrietableringar
Vi måste skapa möjlighet till utnyttjande av olika Unionsprojekt för utveckling
Det är viktigt att vi ökar byggande av vägar, järnvägar och lokala flygplatser
Du är positiv till internationalisering och Unionen, i kommunens gymnasieskola
stöder man alla tänkbara Unionsprojekt
6) Vi måste arbeta mot utflyttningen från kommunen
7) Du är positiv till ökat samarbete inom Unionen
8) Du är positiv till den inre marknaden som bl.a. innebär fri rörlighet för personer

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Landsortskommunen inte får igenom sina
reformförslag. Kommunerna riskerar att tömmas på invånare när industrierna flyttar
till storstäderna, och om kommunikationerna försämras finns det liten chans att de
stannar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 2: Landsortskommunen
Det är ni som bor i Landsortskommunen, den trygga
delen av landet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver
vidare landsortskommunens utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även föra
fram dina åsikter och 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 ett separat kort. Försök att få ned reformförslagen i max fem meningar
per förslag.

Hjärtefrågor för Landsortskommunen
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3
4)
5)

Det är viktigt att bibehålla arbetstillfällena
Vi måste ge stöd för industrietableringar
Vi måste skapa möjlighet till utnyttjande av olika Unionsprojekt för utveckling
Det är viktigt att vi ökar byggande av vägar, järnvägar och lokala flygplatser
Du är positiv till internationalisering och Unionen, i kommunens gymnasieskola
stöder man alla tänkbara Unionsprojekt
6) Vi måste arbeta mot utflyttningen från kommunen
7) Du är positiv till ökat samarbete inom Unionen
8) Du är positiv till den inre marknaden som bl.a. innebär fri rörlighet för personer

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Landsortskommunen inte får igenom sina
reformförslag. Kommunerna riskerar att tömmas på invånare när industrierna flyttar
till storstäderna, och om kommunikationerna försämras finns det liten chans att de
stannar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

Frivillig regel: Du är väldigt positiv och ser möjligheter överallt

Roll 3: Landsortskommunen
Det är ni som bor i Landsortskommunen, den trygga
delen av landet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver
vidare landsortskommunens utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Landsortskommunen
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3
4)
5)

Det är viktigt att bibehålla arbetstillfällena
Vi måste ge stöd för industrietableringar
Vi måste skapa möjlighet till utnyttjande av olika Unionsprojekt för utveckling
Det är viktigt att vi ökar byggande av vägar, järnvägar och lokala flygplatser
Du är positiv till internationalisering och Unionen, i kommunens gymnasieskola
stöder man alla tänkbara Unionsprojekt.
6) Vi måste arbeta mot utflyttningen från kommunen
7) Du är positiv till ökat samarbete inom Unionen
8) Du är positiv till den inre marknaden som bl.a. innebär fri rörlighet för personer

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Landsortskommunen inte får igenom sina
reformförslag. Kommunerna riskerar att tömmas på invånare när industrierna flyttar
till storstäderna, och om kommunikationerna försämras finns det liten chans att de
stannar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 4: Landsortskommunen
Det är ni som bor i Landsortskommunen, den trygga
delen av landet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver
vidare landsortskommunens utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Landsortskommunen
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)

Det är viktigt att bibehålla arbetstillfällena
Vi måste ge stöd för industrietableringar
Vi måste skapa möjlighet till utnyttjande av olika Unionsprojekt för utveckling
Det är viktigt att vi ökar byggande av vägar, järnvägar och lokala flygplatser
Du är positiv till internationalisering och Unionen, i kommunens gymnasieskola
stöder man alla tänkbara Unionsprojekt
6) Vi måste arbeta mot utflyttningen från kommunen
7) Du är positiv till ökat samarbete inom Unionen
8) Du är positiv till den inre marknaden som bl.a. innebär fri rörlighet för personer

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Landsortskommunen inte får igenom sina
reformförslag. Kommunerna riskerar att tömmas på invånare när industrierna flyttar
till storstäderna, och om kommunikationerna försämras finns det liten chans att de
stannar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 5: Landsortskommunen
Det är ni som bor i Landsortskommunen, den trygga
delen av landet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver
vidare landsortskommunens utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Landsortskommunen
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)

Det är viktigt att bibehålla arbetstillfällena
Vi måste ge stöd för industrietableringar
Vi måste skapa möjlighet till utnyttjande av olika Unionsprojekt för utveckling
Det är viktigt att vi ökar byggande av vägar, järnvägar och lokala flygplatser
Du är positiv till internationalisering och Unionen, i kommunens gymnasieskola
stöder man alla tänkbara Unionsprojekt
6) Vi måste arbeta mot utflyttningen från kommunen
7) Du är positiv till ökat samarbete inom Unionen
8) Du är positiv till den inre marknaden som bl.a. innebär fri rörlighet för personer

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Landsortskommunen inte får igenom sina
reformförslag. Kommunerna riskerar att tömmas på invånare när industrierna flyttar
till storstäderna, och om kommunikationerna försämras finns det liten chans att de
stannar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 6: Landsortskommunen
Det är ni som bor i Landsortskommunen, den trygga
delen av landet. Ni ska nu ta fram tre förslag som driver
vidare landsortskommunens utveckling. Fundera över vilka
politiska områden som kan tänkas vara särskilt viktiga att
föra fram för din region i Unionen (där ditt land är ett av
många medlemsländer).
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 Landsortskommunen
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)
5)

Det är viktigt att bibehålla arbetstillfällena
Vi måste ge stöd för industrietableringar
Vi måste skapa möjlighet till utnyttjande av olika Unionsprojekt för utveckling
Det är viktigt att vi ökar byggande av vägar, järnvägar och lokala flygplatser
Du är positiv till internationalisering och Unionen, i kommunens gymnasieskola
stöder man alla tänkbara Unionsprojekt
6) Vi måste arbeta mot utflyttningen från kommunen
7) Du är positiv till ökat samarbete inom unionen
8) Du är positiv till den inre marknaden som bl.a. innebär fri rörlighet för personer

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Landsortskommunen inte får igenom sina
reformförslag. Kommunerna riskerar att tömmas på invånare när industrierna flyttar
till storstäderna, och om kommunikationerna försämras finns det liten chans att de
stannar.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 1: Storstaden
Det är ni som bor i Storstaden, landets framtid. Ni ska nu ta
fram tre förslag som driver vidare Storstadens utveckling.
Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i Unionen (där
ditt land är ett av många medlemsländer).
Du är ordförande 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 Storstaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)

I din region är det brist på bostäder. Det är viktigt att ge stöd till byggande
Det är viktigt att verka för att få Unionsmyndigheter till staden
Vi måste öka stödet till utbyggande av vägar och järnvägar (stöd till infrastruktur)
Vi måste satsa på att minska segregationen (åtskillnaden) mellan olika folkslag,
grupper och kulturer
5) Vi måste satsa på ökad turism
6) Storstaden ska vara positiv till näringslivet
7) Storstaden ska vara positiv till ett mångkulturellt samhälle

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Storstaden inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om segregation och bristen på bostäder, som hämmar
samhällets utveckling.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 2: Storstaden
Det är ni som bor i Storstaden, landets framtid. Ni ska nu ta
fram tre förslag som driver vidare Storstadens utveckling.
Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i Unionen (där
ditt land är ett av många medlemsländer).
Du är sekreterare och det är du som skriver ner vilka beslut som tas. Du ska även föra
fram dina åsikter och 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 ett separat kort. Försök att få ned reformförslagen i max fem meningar
per förslag.

Hjärtefrågor för Storstaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)

I din region är det brist på bostäder. Det är viktigt att ge stöd till byggande
Det är viktigt att verka för att få Unionsmyndigheter till staden
Vi måste öka stödet till utbyggande av vägar och järnvägar (stöd till infrastruktur)
Vi måste satsa på att minska segregationen (åtskillnaden) mellan olika folkslag,
grupper och kulturer
5) Vi måste satsa på ökad turism
6) Storstaden ska vara positiv till näringslivet
7) Storstaden ska vara positiv till ett mångkulturellt samhälle

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Storstaden inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om segregation och bristen på bostäder, som hämmar
samhällets utveckling.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

Frivillig regel: Du är väldigt positiv och ser möjligheter överallt

Roll 3: Storstaden
Det är ni som bor i Storstaden, landets framtid. Ni ska nu ta
fram tre förslag som driver vidare Storstadens utveckling.
Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i Unionen (där
ditt land är ett av många medlemsländer).
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 Storstaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)

I din region är det brist på bostäder. Det är viktigt att ge stöd till byggande
Det är viktigt att verka för att få Unionsmyndigheter till staden
Vi måste öka stödet till utbyggande av vägar och järnvägar (stöd till infrastruktur)
Vi måste satsa på att minska segregationen (åtskillnaden) mellan olika folkslag,
grupper och kulturer.
5) Vi måste satsa på ökad turism
6) Storstaden ska vara positiv till näringslivet
7) Storstaden ska vara positiv till ett mångkulturellt samhälle

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Storstaden inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om segregation och bristen på bostäder, som hämmar
samhällets utveckling.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 4: Storstaden
Det är ni som bor i Storstaden, landets framtid. Ni ska nu ta
fram tre förslag som driver vidare Storstadens utveckling.
Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i Unionen (där
ditt land är ett av många medlemsländer).
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 Storstaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)

I din region är det brist på bostäder. Det är viktigt att ge stöd till byggande
Det är viktigt att verka för att få Unionsmyndigheter till staden
Vi måste öka stödet till utbyggande av vägar och järnvägar (stöd till infrastruktur)
Vi måste satsa på att minska segregationen (åtskillnaden) mellan olika folkslag,
grupper och kulturer
5) Vi måste satsa på ökad turism
6) Storstaden ska vara positiv till näringslivet
7) Storstaden ska vara positiv till ett mångkulturellt samhälle

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Storstaden inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om segregation och bristen på bostäder, som hämmar
samhällets utveckling.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 5: Storstaden
Det är ni som bor i Storstaden, landets framtid. Ni ska nu ta
fram tre förslag som driver vidare Storstadens utveckling.
Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i Unionen (där
ditt land är ett av många medlemsländer).
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 Storstaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)

I din region är det brist på bostäder. Det är viktigt att ge stöd till byggande
Det är viktigt att verka för att få Unionsmyndigheter till staden
Vi måste öka stödet till utbyggande av vägar och järnvägar (stöd till infrastruktur)
Vi måste satsa på att minska segregationen (åtskillnaden) mellan olika folkslag,
grupper och kulturer.
5) Vi måste satsa på ökad turism
6) Storstaden ska vara positiv till näringslivet
7) Storstaden ska vara positiv till ett mångkulturellt samhälle

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Storstaden inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om segregation och bristen på bostäder, som hämmar
samhällets utveckling.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Roll 6: Storstaden
Det är ni som bor i Storstaden, landets framtid. Ni ska nu ta
fram tre förslag som driver vidare Storstadens utveckling.
Fundera över vilka politiska områden som kan tänkas vara
särskilt viktiga att föra fram för din region i Unionen (där
ditt land är ett av många medlemsländer).
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 Storstaden
De frågor som din roll tycker är viktigast är markerade med fetstil!
1)
2)
3)
4)

I din region är det brist på bostäder. Det är viktigt att ge stöd till byggande
Det är viktigt att verka för att få Unionsmyndigheter till staden
Vi måste öka stödet till utbyggande av vägar och järnvägar (stöd till infrastruktur)
Vi måste satsa på att minska segregationen (åtskillnaden) mellan olika folkslag,
grupper och kulturer
5) Vi måste satsa på ökad turism
6) Storstaden ska vara positiv till näringslivet
7) Storstaden ska vara positiv till ett mångkulturellt samhälle

Farhågor
Det finns särskilda farhågor om Storstaden inte får igenom sina reformförslag. Särskilt
oroväckande är frågorna om segregation och bristen på bostäder, som hämmar
samhällets utveckling.

Detta ska ni göra
Ni ska tillsammans komma fram till tre förslag som ni vill lägga fram för de andra
grupperna.
1. Din roll har tre hjärtefrågor du vill prioritera! Övertyga de andra om att de är
speciellt viktiga. Om du hellre vill, väljer du tre förslag och rangordnar dem 1-3. Då
blir de dina särskilda hjärtefrågor.
2. Jämför era respektive hjärtefrågor i gruppen. Kompromissa er nu fram till vilka tre
av hjärtefrågorna som är viktigast att skriva reformer för.
3. Skriv gemensamt ned tre reformförslag som du och övriga kongressdeltagare
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.
Sekreteraren skriver detta på ett separat kort.

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

Reformförslag - så här gör ni
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. Tänk på att reformen ska kunna genomföras i hela
Unionen. Det betyder att ni inte bara ska tänka på hur just er region påverkas, utan
även hur hela Unionen påverkas.
Skriv förslagen så att max fem meningar beskriver vad ni vill göra. Formulera gärna
konkreta handlingar, t.ex. “Vi vill avskaffa alla tullar”, eller “Vi vill öka stödet till
bostadsbyggande i alla Unionens medlemsländer!
I er grupp finns en sekreterare. Sekreteraren skriver era reformförslag på kortet.

Reformförslag 1
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Reformförslag 2
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Reformförslag 3
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Beredningsrådet - så här gör ni!
Det är beredningsrådet som bestämmer vilka reformer som går vidare till
slutröstningen. Rådet samlar in alla femton reformförslag från alla grupper och ska
bestämma sig för sex av dessa. Beredningsrådet består av alla regioners ordförande.
Ordförande för Industristaden är även ordförande för beredningsrådet. Övriga
delegater lyssnar på diskussionen.

Gör så här:
1. Alla reformförslag lämnas in.
2. Varje regions ordförande läser upp sin grupps reformer för de andra och ger en
kortfattad motivering till varför den reformen ska genomföras. Varje grupp med
delegater som lyssnar kan begära enskild överläggning en gång för att ge råd till
sin ordförande. Denna enskilda överläggning är en och en halv minut.
3. Beredningsrådet röstar om vilka sex förslag som ska väljas ut. Ordförande i
beredningsrådet har utslagsröst.
4. Beredningsrådets sekreterare skriver ner vilka förslag man beslutat om.
5. Förslagen numreras och anslås så att alla kan läsa dem.

Röstkort - så här gör ni!
Nu är det slutomöstning och ni ska alla besämma vilka förslag som ska genomföras.
Sekreteraren i beredningsrådet har skrivit ner sex olika förslag och numrerat dem. Ta
en liten stund och läs alla sex förslag.
Enligt de instruktioner ni får av spelledaren ska du på det här röstkortet sedan stryka
över de nummer som motsvarar numret på de förslag du inte vill ska genomföras.
Sedan lämnar du in ditt röstkort till läraren, som sammanställer rösterna och meddelar
vilka som till slut har gått igenom hela processen och som nu ska bli verklighet!
Förslag 1 (stryk över denna rad om du INTE vill att detta genomförs)
Förslag 2 (stryk över denna rad om du INTE vill att detta genomförs)
Förslag 3 (stryk över denna rad om du INTE vill att detta genomförs)
Förslag 4 (stryk över denna rad om du INTE vill att detta genomförs)
Förslag 5 (stryk över denna rad om du INTE vill att detta genomförs)
Förslag 6 (stryk över denna rad om du INTE vill att detta genomförs)

OBS! Stryk bara över så många förslag som er spelledare säger att ni ska stryka över!

Rollspelet ”Partikongressen” 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; ”Det stora mötet” 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.

